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Wprowadzenie

Kwestia poprawy bezpieczeństwa podróżnych w pociągach i na dworcach kolejowych znajduje
rozwiązanie w szeroko zakrojonej polityce prowadzonej przez Grupę PKP. W tym celu nastąpiła
intensywna współpraca z odpowiednimi służbami oraz innymi firmami na rynku.

W ramach tych działań modernizowane są dworce, linie kolejowe oraz rozjazdy i przejazdy
kolejowo–drogowe. Na wyremontowanych liniach montowane są nowoczesne urządzenia
sterowania ruchem, bezpośrednio podnoszące poziom bezpieczeństwa. Na wielu dworcach
kolejowych zainstalowano monitoring, a największe obiekty objęte są całodobową ochroną.
Na głównych dworcach i w pociągach z największą liczbą negatywnych zdarzeń pojawiają się
regularne patrole Straży Ochrony Kolei. Dzięki podjętym działaniom w ostatnich trzech latach
liczba niepożądanych zdarzeń spadła, zmniejszyła się też liczba poszkodowanych [2].

Problem badawczy i metoda badawcza

W prezentacji przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 2016 r. dotyczących przyczyn
powstawania lęku wśród pasażerów na różnych dworcach kolejowych w całej Polsce. Na ich
podstawie omówiono źródła pojawiania się lęku pasażerów odwiedzających dworce,
zidentyfikowano ich obawy i potrzeby w kwestii bezpieczeństwa. Następnie pokazano
działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa podróżnych na polskich dworcach.
Uwzględniono również działania dostosowawcze dla osób niepełnosprawnych, ułatwiające im
poruszanie się po dworcu.

Na koniec przedstawiono założenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem na dworcach –
jego strukturę funkcjonalną oraz działania i procesy podejmowane w celu jego prawidłowego
funkcjonowania. Zidentyfikowano obszary, które powinny być objęte tym systemem oraz
rodzaje zagrożeń występujących podczas eksploatacji dworców.

Wyniki

Przebadanych zostało w sumie 800 osób. Wyniki badań przedstawia poniższy wykres.

Zidentyfikowano następujące potrzeby podróżnych w kwestii bezpieczeństwa na dworcach
kolejowych:
� odpowiednia widoczność i oświetlenie, szczególnie w miejscach podziemnych i na małych
przystankach/stacjach kolejowych,

� możliwość schronienia się przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz
ochrona przed różnego rodzaju zagrożeniami – uzyskanie szybkiej pomocy, łatwe
powiadomienie odpowiednich służb w razie kontaktu z przestępcami,

� optymalna oferta przewoźników oraz przejrzysta prezentacja informacji - plany sieciowe
i rozkłady jazdy, ogłoszenia odnośnie odwołań, opóźnień pociągów i czasu oczekiwania,
oznakowanie i drogowskazy,

� jak najmniej zmian,
� czystość i brak obaw przed obecnością pewnych grup osób, np. pijanych, żebrzących czy
włóczącej się młodzieży,

� więcej obecności personelu zapewniającego ochronę i bezpieczeństwo, przede wszystkim
w nocy i w godzinach wieczornych.

Wśród działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na dworcach kolejowych na
uwagę zasługuje przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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Dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej możliwości
poruszania się służą następujące elementy dotykowe [3]:
Pasy ostrzegawcze - składają się z szeregu symetrycznie ułożonych guzków, sygnalizują
zbliżanie się do niebezpiecznego miejsca i ostrzegają przed grożącym niebezpieczeństwem;
Ścieżki dotykowe - stanowią ciąg elementów z podłużnymi wypukłościami, znajdują się na
utwardzonej nawierzchni, ich zadaniem jest umożliwienie osobie niewidomej lub
słabowidzącej utrzymanie właściwego kierunku przemieszczania;
Pola uwagi - ich zadaniem jest informowanie o krzyżowaniu się lub rozgałęzianiu pasów
prowadzących, lub zmianie kierunku przemieszczania się; najczęściej składają się z wypukłych
guzków, analogicznych do stosowanych na pasach ostrzegawczych;
Mapy dotykowe - pozwalają na lepsze zorientowanie się osób niewidomych w położeniu wielu
ważnych elementów dworca.

Wnioski

Otrzymane wyniki wskazują na potrzebę dalszego pracowania nad strukturą dworców, stacji
kolejowych oraz dbania o czystość w tych miejscach w celu podwyższenia poczucia
bezpieczeństwa podróżnych. Środki podejmowane w tym zakresie oddziałują zarówno na
subiektywne odczuwanie bezpieczeństwa, jak i na obiektywne bezpieczeństwo. Decydujące
znaczenie ma dostarczanie odpowiednich i aktualnych informacji zarówno dla osób
pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Należy stworzyć przejrzyste, zadbane
pomieszczenia, wolne od wszelkich nieprzyjemnych dla podróżnego niespodzianek. Istotna
jest również możliwość komunikacji i jasne instrukcje odnośnie zachowania w sytuacjach
kryzysowych.

Podsumowanie

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i jego ciągła poprawa dotyczy
wszystkich obszarów kolei i jest przedmiotem uwagi wszystkich uczestników rynku kolejowego
– władzy ustawodawczej, regulatora rynku, przewoźników kolejowych, zarządców
infrastruktury, podmiotów uczestniczących w procesach oceny zgodności, w tym producentów
i jednostek oceniających zgodność.
W pociągach i na dworcach kolejowych o poprawę bezpieczeństwa dba Grupa PKP. Jednym
z elementów prowadzonej w tym zakresie polityki jest strategia działań zmierzających do
wzrostu poczucia bezpieczeństwa podróżnych. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie jest możliwe
stworzenie otoczenia, w którym wszyscy podróżni będą się czuli tak samo bezpiecznie.
Możliwe jest jednak wykreowanie stanu przybliżonego do stanu „Bez obaw” i jest to niezwykle
wartościowy cel, do którego należy dążyć.
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Rys. 1 Przyczyny powstawania lęku wśród polskich podróżnych na dworcach kolejowych


