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Przedmiotem projektu własnego, realizowanego w Za-

kładzie Dróg Kolejowych i  Przewozów Instytutu Kolejnic-

twa, było opracowanie uniwersalnej metody, umożliwia-

jącej sporządzenie strategii zgodnie z  obowiązującymi 

wymaganiami Unii Europejskiej, mającej na celu zagwaran-

towanie dostępu do każdej stacji pasażerskiej i przystanku 

osobowego wszystkim osobom niepełnosprawnym i oso-

bom o ograniczonej możliwości poruszania się.

Głównym celem polityki Unii Europejskiej w  zakresie 

transportu jest m.in. utworzenie jednolitego europejskiego 

obszaru kolejowego przez poprawę wzajemnych powiązań 

oraz interoperacyjności krajowych sieci kolejowych, a także 

dostępu do nich. Cel ten jest realizowany za pomocą okre-

ślanych i  ogłaszanych przez Komisję Europejską technicz-

nych specy( kacji interoperacyjności (TSI – ang. Technical 

Speci� cations for Interoperability). 

Spośród technicznych specy( kacji interoperacyjności, 

TSI PRM [3] określa wymagania dla podsystemów „Infra-

struktura”, „Tabor”, „Ruch kolejowy”, „Aplikacje telematyczne” 

i dotyczy dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełno-

sprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 

W  zakresie podsystemu „Infrastruktura”, na zarządców in-

frastruktury lub zarządców stacji nałożono obowiązek dys-

ponowania „strategią w  formie pisemnej, mającą na celu 

zagwarantowanie dostępu do infrastruktury pasażerskiej 

wszystkim osobom niepełnosprawnym i osobom o ograni-

czonej możliwości poruszania się przez cały czas pracy stacji”.

Pomimo, że przepisy regulujące konieczność posiadania 

strategii obowiązują od dziesięciu lat (uprzednio wymóg ten 

zawarto w decyzji 2008/164/WE) [1], zarządcy infrastruktury 

oraz zarządcy stacji w  dalszym ciągu nie dysponują takimi 

dokumentami dla kolejowych obiektów obsługi podróżnych 

w Polsce. Dodatkowo, na uchybienia w zakresie niespełnie-

nia wymogu posiadania strategii zwracają uwagę inne kra-

jowe dokumenty planistyczne, np. „Krajowy plan transporto-

wy” [4] i „Krajowy Plan Wdrażania TSI PRM” [2]. W dniu 17 lipca 

2018 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie usta-

nowienia rządowego programu „Dostępność Plus” [5], które-

go celem jest podniesienie jakości i zapewnienie niezależno-

ści życia wszystkich obywateli, w tym w szczególności osób 

starszych i  osób z  trwałymi lub czasowymi ograniczeniami 

mobilności, a także percepcji. Służyć temu ma poprawa do-

stępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspek-

cie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym. 

Na poprawę infrastruktury oraz  taboru przewozowego 

(suprastruktury), zgodnie z wymaganiami TSI PRM, ukierun-

kowane są dwa działania programu: „Dostępny transport 

kolejowy”  (działanie 4) oraz „Remont i  przebudowa 200 

stacji pasażerskich”  (działanie  5). Od 2018 roku program 

„Dostępność Plus” zakłada m.in. opracowanie strategii do-

stępu do infrastruktury pasażerskiej wszystkim osobom 

z  niepełnosprawnościami i  osobom o  ograniczonej możli-

wości poruszania się wraz z przepisami ruchowymi dla każ-

dego dworca kolejowego. Strategie te powinny być wdro-

żone przez odpowiednie procedury i  szkolenia personelu. 

Zgodnie z pkt. 4.4.1 Rozporządzenia 1300/2014 [3], przepisy 

ruchowe, zawarte w strategiach dostępu do infrastruktury 

pasażerskiej przez cały czas pracy stacji, muszą opisywać:
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dostęp do stacji, 

wydawanie biletów pasażerom niedowidzącym na sta-

cjach bez personelu obsługi,

kontrolę biletów za pomocą kołowrotków,

oświetlenie peronów,

informację wizualną i mówioną, w tym informację pasa-

żerską na żądanie,

dostęp do stref peronu, na których funkcjonują urzą-

dzenia wspomagające wsiadanie / wysiadanie osób na 

wózkach inwalidzkich,

bezpieczeństwo ręcznych i zasilanych elektrycznie urzą-

dzeń wspomagających wsiadanie osób na wózkach in-

walidzkich,

pomoc pracownika kolei przy wsiadaniu / wysiadaniu 

z pociągu,

korzystanie ze strzeżonych jednopoziomowych przejść 

przez tory.

Poza tym, strategia musi być zgodna z procedurą każdego 

przedsiębiorstwa kolejowego, które pragnie korzystać z obiek-

tów i urządzeń dostępnych na stacji. W związku z tym, podmio-

ty zobligowane do opracowania strategii (zarządcy infrastruk-

tury i  operatorzy stacji pasażerskich) powinny podjąć w  tym 

celu współpracę z przewoźnikiem kolejowym lub operatorem 

publicznego transportu zbiorowego. Trzeba przy tym zazna-

czyć, że wspomniane strategie w formie pisemnej, powinny być 

opracowane odrębnie dla każdej stacji pasażerskiej.

W celu przyspieszenia i  usprawnienia procesu opraco-

wywania strategii dla stacji pasażerskich, podczas realizacji 

projektu własnego, została opracowana metoda badawcza 

wykorzystująca kwestionariusz ankiety obiektu, w  którym 

zawarto szczegółowe informacje i  parametry pozwalające 

określić dostępność obiektu i ocenić poziom jego dostoso-

wania wynikający z przepisów prawa wspólnotowego.

Zaproponowany kwestionariusz ankiety obiektu zawie-

ra ponad 200 pytań, umożliwiających szczegółową charak-

terystykę stacji i  jej poszczególnych elementów, z punktu 

widzenia dostępności dla osób niepełnosprawnych i osób 

o ograniczonej możliwości poruszania się. Zakres informa-

cji i danych ujętych w projekcie arkusza, podzielono na na-

stępujące bloki tematyczne:

A. Informacje ogólne dotyczące stacji pasażerskiej,

B. Wykorzystanie stacji pasażerskiej,

C. Charakterystyka stanu obiektu,

D. Dostęp do stacji pasażerskiej,

E. Perony,

F. Informacja pasażerska,

G. Trasa wolna od przeszkód,

H. Stacje bez personelu obsługi,

I. Pomoc personelu przy wsiadaniu do pociągu i wysiada-

niu z niego,

J. Pozostałe informacje.

Tak usystematyzowane informacje o danych punktach 

eksploatacyjnych, ułatwiają opracowanie strategii dla sta-

cji pasażerskich, a także umożliwiają określenie przepisów 

ruchowych uwzględniających istniejące warunki miejsco-

we. Warto zauważyć, że dodatkowym atutem uporządko-

wanego zbioru informacji będzie możliwość sporządzenia 

szczegółowej bazy danych o kolejowych obiektach obsługi 

podróżnych w Polsce. W skład opracowania z realizacji pro-

jektu wchodzą również:

propozycja konstrukcji dokumentu strategii dla stacji 

pasażerskiej,

de3 nicje osób niepełnosprawnych i osób o ograniczo-

nej możliwości poruszania  się oraz słownik ważniej-

szych pojęć,

arkusz charakterystyki stacji pasażerskiej,

przykłady części opisowych dokumentu strategii dla 

stacji pasażerskiej.
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