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27 lutego 2020 roku w  Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych w Warszawie odbyło się drugie spotkanie 
z  cyklu „O dostępności w  CUPT – standard transportowy 
w praktyce”, zatytułowane „Wsiąść do pociągu byle jakiego, 
nie dbać o to … czy jesteś na wózku lub z wózkiem” (rys. 1). 
Tematem przewodnim tego wydarzenia były aspekty doty-
czące umożliwienia podróży transportem kolejowym i uła-
twienia wejścia z peronu do pociągu i z pociągu na peron 
osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnie-
niem potrzeb osób korzystających z wózków inwalidzkich.

Cykl comiesięcznych spotkań jest organizowany dla 
przedstawicieli administracji państwowej (Ministerstwo 
Infrastruktury, Ministerstwo Funduszy i  Polityki Regional-
nej, Urząd Transportu Kolejowego), administracji samorzą-
dowej, bene+ cjentów funduszy europejskich, ekspertów 
ze środowiska naukowego i  biznesu oraz użytkowników 
wdrażanych rozwiązań. Celem tej inicjatywy są dyskusje 
i  wymiana doświadczeń, związanych z  problematyką do-
stępności do transportu kolejowego osób o  ograniczonej 
możliwości poruszania się, a w szczególności:

propagowanie rozwiązań likwidujących bariery w  do-
stępności i umożliwiających zwiększenie mobilności,
oswajanie z  niepełnosprawnością i  wskazanie proble-
mów związanych z  transportem osób niepełnospraw-
nych przebywających w przestrzeni publicznej,
integracja różnych środowisk, służąca wymianie poglą-
dów, zebraniu dobrych praktyk oraz dyskusji nad roz-
wiązaniami dotyczącymi poprawy dostępności.

Rys. 1. Drugie spotkanie z cyklu „O dostępności w CUPT – standard 
transportowy w praktyce”, Spotkanie 22

Zebranych gości powitał Krzysztof Rodziewicz, dyrek-
tor Departamentu Przygotowania Projektów i  Wdrażania 
w  CUPT. Scharakteryzował zadania podległej jemu jed-
nostki oraz całej instytucji w  zakresie wspierania + nanso-
wego projektów i  działań na rzecz poprawy dostępności 
transportowej, wyrównywania szans i wzrostu mobilności 
osób z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi. Następnie głos 
zabrał Piotr Kowalski, członek zarządu Spółdzielni Socjalnej 
FADO, który przedstawił główną ideę cyklu spotkań, a także 
harmonogram kolejnych spotkań planowanych w  pierw-
szym półroczu 2020 roku.

O projekcie In2Stempo na spotkaniu w CUPT dotyczącym poprawy 

dostępności w transporcie

Informacj  opracowa a Iwona WRÓBEL1

Streszczenie

W informacji przedstawiono tematykę i przebieg drugiego spotkania cyklu pt. „O dostępności w CUPT – standard transportowy 
w praktyce”, zorganizowanego 27 lutego 2020 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie. To wydarzenie 
skupiło różne środowiska i uczestników rynku kolejowych przewozów pasażerskich. Podczas spotkania pracownicy Instytutu 
Kolejnictwa przedstawili główne założenia projektu europejskiego In2Strempo, realizowanego w ramach inicjatywy badawczej 
Shift2Rail, a także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w pakiecie WP8 „Poprawa dostępności do pociągów”.

Słowa kluczowe: dostępność, osoby niepełnosprawne, projekty europejski

1 Mgr inż.; Instytut Kolejnictwa, Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów; e-mail: iwrobel@ikolej.pl.
2 Źródło: https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1674-cykl-o-dostepnosci-w-cupt-relacja-z-kolejnego-spotkania [dostęp 02.03.2020].
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Po części wstępnej, o swoich doświadczeniach w podró-
żowaniu koleją opowiedziały dwie panie, poruszające  się 
na wózkach inwalidzkich. Angelika Chrapkiewicz-Gądek 
zrelacjonowała organizację i  przebieg podróży z  Krakowa 
do Warszawy, przedstawiła problemy i  niedogodności, ja-
kie napotkała podczas korzystania z transportu kolejowe-
go, obszary wymagające poprawy i sposoby radzenia sobie 
w różnych nieprzewidzianych sytuacjach komunikacyjnych, 
związanych np. z awarią wind lub niewłaściwą obsługą asy-
sty w  obiektach dworcowych. Ewa Sobczak, korzystająca 
z  elektrycznego wózka aktywnego, zaprezentowała różne 
urządzenia techniczne stosowane w  taborze kolejowym, 
przeznaczone do pokonania odstępu i  różnicy wysokości, 
pomiędzy peronem i podłogą wagonu. Przede wszystkim 
zwróciła uwagę na: praktyczne możliwości korzystania 
z  tych urządzeń, na warunki bezpieczeństwa osoby nie-
pełnosprawnej, stopień skomplikowania tych urządzeń 
w czasie stosowania ich przez personel kolejowy oraz czas 
wymagany do ich obsługi, wpływający na wydłużenie po-
stoju pociągu podczas wsiadania i wysiadania podróżnych. 
Przedstawienie zebranym różnych barier, z  którymi na co 
dzień spotykają się osoby o ograniczonej mobilności, czyli 
osoby korzystające z pomocy personelu lub samodzielnie 
użytkujące rozwiązania przeznaczone osobom niepełno-
sprawnym, było kanwą trzech wyodrębnionych paneli dys-
kusyjnych:
1. „Okiem projektanta”,
2. „Okiem pracownika kolei”,
3. „Okiem zamawiającego tabor”.

Oprócz przedstawiciela + rmy Newag oraz reprezentan-
ta węgierskiej + rmy Metavia Rail Ltd. wśród uczestników 
pierwszego panelu „Okiem projektanta”, znaleźli  się pra-
cownicy Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu 
Kolejnictwa. Przemysław Brona, przedstawił rolę Instytutu 
w procesie badań i certy+ kacji taboru kolejowego oraz in-
frastruktury kolejowej i  podkreślił konieczność zapewnie-
nia interoperacyjności systemu kolejowego na podstawie 
istniejących uregulowań prawnych, norm i  specy+ kacji 
technicznych. Proces standaryzacji i  osiągnięcie stosow-
nych zaleceń wymaga czasu, polskiej sieci kolejowej, sto-
sowanie różnych typów skrajni, wyznaczenie ciągów dla 

przewozów ponadgabarytowych lub segmentację kolejo-
wych przewozów pasażerskich, skutkującą potrzebą stoso-
wania taboru różnego typu. Prelegent przedstawił projekt 
europejski In2Stempo pn. „Inicjatywa badawcza Shift2Rail” 
(rys. 2), realizowany we współpracy z partnerami z Wielkiej 
Brytanii, Finlandii i Portugali, w celu opracowania uniwer-
salnych rozwiązań niwelujących problem luki między pero-
nem i taborem. Na podstawie doświadczeń z krajów part-
nerskich i Polski, zaprezentował urządzenia stosowane na 
sieci europejskiej, zainstalowane zarówno w taborze kole-
jowym, jak i na peronach.

Iwona Wróbel przytoczyła wyniki badań ankietowych 
w projekcie In2Stempo, dotyczących pakietu WP8: „Popra-
wa dostępności do pociągów”, przeprowadzonych w paź-
dzierniku 2019 roku w  organizacjach i  stowarzyszeniach 
skupiających osoby z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi. 
Celem tych badań była identy+ kacja istniejących proble-
mów z dostępem z peronów do pociągów w krajach Unii 
Europejskiej, zebranie opinii o doświadczeniach osób nie-
pełnosprawnych w podróżach koleją oraz głos użytkowni-
ków w zakresie poprawy warunków podróżowania. Wyniki 
ankiet jednoznacznie wskazują, że:

dla prawie dla 2/3 badanych (63%) luka występująca po-
między krawędzią peronu oraz wagonem utrudnia i znie-
chęca do podróżowania koleją, a  czasami wręcz unie-
możliwia korzystanie z pociągu jako środka transportu,
preferowanym rozwiązaniem w pokonaniu luki jest sko-
rzystanie ze sprzętu technicznego (np. podnośnika mo-
bilnego lub windy peronowej) oraz pomoc lub asysta 
pracownika kolejowego; odpowiedzi te uzyskały po 43%,
według 86% badanych, sprzęt ułatwiający pokonanie 
luki powinien znajdować się w pociągu,
w przypadku urządzeń technicznych zainstalowanych 
na peronie: 29% ankietowanych uważa, że powinien 
obsługiwać je personel kolejowy, 71% jest zdania, że 
obsługę tych urządzeń powinien zapewniać zarówno 
personel pociągu, jak również osoba korzystająca (obie 
możliwości są akceptowalne), przy czym obsługa urzą-
dzeń powinna być nieskomplikowana.

W panelu „Okiem pracownika kolei”, przedstawiciele 
przewoźników kolejowych (PKP Intercity SA, Koleje Mazo-

3 Źródło: https://projects.shift2rail.org/s2r_ip3_n.aspx?p=IN2stempo [dostęp 03.03.2020].

Rys. 2. Logotypy inicjatywy badawczej i projektu europejskiego3
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wieckie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna) omówili stosowa-
ne w  ich spółkach procedury w  zakresie: obowiązkowych 
szkoleń pracowników udzielających pomocy podczas wsia-
dania i wysiadania osobom niepełnosprawnym, instrukta-
żu i  pouczeń dotyczących obsługi urządzeń technicznych 
służących pokonywaniu luki, dokonywania przeglądu i ba-
dania sprawności urządzeń oraz stosowania rozwiązań al-
ternatywnych w przypadku awarii sprzętu technicznego.

Wprowadzenie do trzeciego panelu dyskusyjnego 
„Okiem zamawiającego” dokonał Konrad Galiński, ekspert 
FADO. Na podstawie przykładów zamówień przewoźników 
na tabor kolejowy, przedstawił zróżnicowany sposób wy-
szczególnienia specy+ kacji technicznych i  funkcjonalnych 
oraz wymagań dotyczących urządzeń technicznych, uła-
wiających dostanie  się z  peronu do pociągu, przeznaczo-
nych dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy panelu byli 
zgodni co do tego, iż zastosowanie konkretnych urządzeń 
w  taborze jest uwarunkowane cechami i  parametrami 

technicznymi elementów, jakimi są np. drzwi lub dostęp-
na wewnętrzna przestrzeń, natomiast ogólne określenie 
wymagań w  zakresie urządzeń nie eliminuje producenta 
i  konkretnych rozwiązań oraz umożliwia sprecyzowanie 
szczegółów po wyborze dostawcy taboru.

Uczestnikom spotkania w  CUPT nt. poprawy dostęp-
ności towarzyszyło przekonanie o  potrzebie wymiany in-
formacji i doświadczeń między przedstawicielami różnych 
środowisk. Współpraca podmiotów działających na ryn-
ku transportowym (przewoźników, producentów taboru 
i  urządzeń technicznych ułatwiających wsiadanie i  wysia-
danie, zarządców infrastruktury, personelu kolei dedyko-
wanego asyście i  udzielania pomocy osobom niepełno-
sprawnym) i wdrożenie dobrych praktyk powinno wpływać 
na likwidację istniejących barier architektonicznych, w celu 
umożliwienia większej mobilności i  przeciwdziałania dys-
kryminacji komunikacyjnej osób z  różnymi dysfunkcjami 
zdrowotnymi.


