
Prace Instytutu Kolejnictwa – Zeszyt 164 (2020)

Informacje o publikacjach 69

Autor: Janusz Poliński

Tytuł: Rola peronów w dostępno-

ści transportu szynowego

Wydawca: Instytut Kolejnictwa

Wydawnictwo: O� cyna Wydawni-

cza Politechniki Warszawskiej

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 228

Bibliogra� a: 256 pozycji

ISBN 978-83-8156-016-0

Dostępność jest podstawowym warunkiem uczestnicze-

nia wszystkich obywateli w  życiu społecznym i  gospodar-

czym. Umożliwia także bezpieczne i łatwe dotarcie do zamie-

rzonego celu przestrzennego. Dla osób niepełnosprawnych 

jest warunkiem dostępu do obiektów infrastruktury, środków 

transportu, systemów informacyjno-komunikacyjnych i usług.

Dostępność transportu szynowego (metro, tramwaj, ko-

lej) jest związana z wieloma zagadnieniami dotyczącymi in-

frastruktury i suprastruktury. W transporcie szynowym, ele-

mentem spinającym problematykę dostępności ze strony 

infrastruktury jest peron przystankowy wraz z  wyposaże-

niem technicznym. Zapewnia on bezpieczne oczekiwanie 

na pojazd oraz umożliwia łatwe wejście do wagonu. Trans-

port szynowy spełnia ważną rolę zarówno w  przewozach 

miejskich, jak również w  przewozach aglomeracyjnych, 

międzywojewódzkich i międzynarodowych.

Z uwagi na to, że szynowe środki transportu odgrywają 

znaczący udział w przewozach osób, zapewnienie podróż-

nym bezpiecznego przebywania na peronach przystanko-

wych w  celu przemieszczania się, nabiera istotnego zna-

czenia. Bezpieczeństwo na peronach jest ściśle związane 

z  różnymi rodzajami zagrożeń, których może być wiele, 

a do tych najczęściej występujących zalicza się:

zagrożenia, które są wywołane przez człowieka (do tej grupy 

można zakwali� kować sytuacje, w których głównym czyn-

nikiem jest bezmyślność oraz brak wyobraźni lub rozwagi);

zagrożenia wywołane siłami natury (np. mgła, zamieć 

śnieżna);

zagrożenia wynikające z wad infrastruktury (np. ubytki 

w nawierzchni).

Zidenty� kowanie zagrożeń w  korzystaniu z  transportu 

szynowego może być punktem wyjścia dla projektowanych 

zmian i  dostosowań gwarantujących bezpieczeństwo po-

dróży. Zagrożenia te często odnoszą się nie tylko do pero-

nów przystankowych, ale także do dróg dojścia do tych pe-

ronów, które wymagają niekiedy zmian architektonicznych.

Perony przystankowe muszą zapewniać bezpieczeństwo 

wszystkim osobom korzystającym z  przystanków. W  szcze-

gólności dotyczy to osób niepełnosprawnych i  osób o  ogra-

niczonych możliwościach ruchowych, określanych jako osoby 

o ograniczonej mobilności. Bezpieczna infrastruktura powinna 
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być dopasowana do potrzeb jej użytkowników. Pełny udział, 

zwłaszcza osób niepełnosprawnych w  życiu społecznym, za-

leży od zapewnienia im równych praw i szans. Podstawowym 

warunkiem gwarantującym spełnienie tego udziału jest wspo-

mniana już dostępność. Metodą zapewnienia dostępności jest 

projektowanie uniwersalne (Universal Desing). Promuje ono 

równość wszystkich wobec rozwiązań architektonicznych lub 

technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych, w tym potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, 

dla których poruszanie się po peronie i wejście do pojazdu jest 

szczególnie utrudnione. Z tego powodu przedstawiono Czytel-

nikowi ułatwienia wprowadzone dla tych osób w postaci pasów 

ostrzegawczych, ścieżek dotykowych, sygnałów dźwiękowych, 

rozwiązań ty" ogra� cznych i  innych, zmniejszających ryzyko 

niebezpieczeństwa. Te elementy mogą stanowić zachętę do 

korzystania ze środków transportu szynowego.

Pobyt podróżnego na peronie przystankowym jest nie-

rozerwalnie związany z  wejściem do pojazdu szynowego. 

To z  kolei, w  każdym przypadku jest związane z  pokona-

niem wolnej przestrzeni, która znajduje się między wago-

nem (podłogą lub stopniem) i krawędzią peronu. Potocznie 

ta przestrzeń jest nazywana luką.

W monogra� i w  kompleksowy sposób przedstawiono 

uwarunkowania niezbędne do pełnej dostępności różnych 

grup podróżnych do środków transportu szynowego na 

peronach przystankowych. Ma to na celu nie tylko zapew-

nienie komfortu podróży odbywanych metrem, tramwa-

jem i koleją, ale także podniesienie komfortu tej podróży.

Pokazano nowe technologie i rozwiązania konstrukcyj-

ne peronów przystankowych oraz wagonów, stosowane 

w kraju i za granicą, ułatwiające pokonanie luki między pe-

ronem i pojazdem, a także umożliwiające minimalizowanie 

problemu. Zwrócono przy tym uwagę na konieczność re-

spektowania wszystkich parametrów konstrukcyjnych przy 

budowie lub modernizacji peronów, a  także na właściwe 

ich wyposażanie w elementy małej architektury.

W dziewięciu rozdziałach monogra� i przedstawiono wszyst-

kie zagadnienia mające wpływ na bezpieczne wejście do pojaz-

du szynowego. We wstępie opisano dwie ważne kwestie, tj.:

dostępność komunikacyjną, jako warunek ułatwiający 

i zachęcający do korzystania z transportu szynowego,

źródła zagrożeń bezpieczeństwa na peronach przy-

stankowych, zwłaszcza w  odniesieniu do osób niepeł-

nosprawnych, ze wskazaniem na konieczność systema-

tycznego usuwania wszelkich barier przy projektowa-

niu różnych elementów infrastruktury peronowej.

W rozdziale drugim przedstawiono warunki dostępności 

pojazdu szynowego z  peronu, ze szczególnym uwzględnie-

niem charakterystyki luki miedzy pojazdem i  peronem jako 

bariery dostępności. Opisano również czynniki wpływające na 

dostępność pojazdów dla podróżnych oraz parametry pomia-

ru luki, z uwzględnieniem położenia toru i budowy pojazdu.

Rozdział trzeci zawiera przegląd regulacji prawnych 

związanych z  bezpieczeństwem transportu szynowego, 

w  tym podstawowe akty prawne Unii Europejskiej w  od-

niesieniu do transportu kolejowego, a także przepisy prawa 

krajowego określające warunki techniczne, którym powin-

ny odpowiadać linie metra, ich usytuowanie i wyposażenie.

W rozdziale czwartym podjęto rozważania dotyczące 

identy� kacji źródeł zagrożenia bezpieczeństwa na pero-

nach metra i warunków bezpiecznego przemieszczania się 

podróżnych po peronach. Do eliminacji zagrożeń w  tym 

obszarze, w szczególności wobec osób z niepełnosprawno-

ścią wzroku, służy system dotykowych zabezpieczeń oraz 

rozwiązania ty" ogra� czne. Zamieszczono także wyniki 

badań ankietowych, przeprowadzonych wśród niepełno-

sprawnych podróżnych, w  celu wyboru najlepszego roz-

wiązania dotyczącego elementów ostrzegawczych.

Rozdział piąty odnosi się do problemów związanych z za-

pewnieniem bezpieczeństwa w  dostępności do transportu 

tramwajowego. Wymieniono bariery i zagrożenia, które mogą 

pojawić się na peronach przystanków tramwajowych oraz na 

drogach dojścia do przystanku. Z punktu widzenia bezpieczeń-

stwa i wygody ważne jest ścisłe przestrzeganie parametrów pe-

ronów tramwajowych oraz ich wyposażenie w elementy małej 

architektury, jak również ich właściwe oznakowanie.

Na treść rozdziału szóstego składają się informacje dotyczą-

ce technicznych oraz prawno-organizacyjnych uwarunkowań 

dostępności peronów kolejowych. W  szczególności przedsta-

wiono wytyczne w  zakresie projektowania peronów kolejo-

wych, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów technicz-

nych oraz oznakowania. Ponadto, poddano analizie elementy 

małej architektury w zakresie wyposażenia w  wyświetlacze, 

sygnalizatory, urządzenia monitoringu oraz inne elementy.

W rozdziale siódmym zawarto przegląd rozwiązań kra-

jowych i zagranicznych, ułatwiających pokonanie luki mię-

dzy peronem i pojazdem, w celu zwiększenia dostępności 

oraz zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym. Istotne jest 

dostosowanie zarówno odpowiednich urządzeń ułatwia-

jących dostęp z peronu do pociągu, jak również urządzeń 

związanych z taborem przewozowym.

W rozdziale ósmym zaprezentowano pomysły innowa-

cyjnych rozwiązań ograniczających lub likwidujących lukę 

podczas postoju pociągu przy peronie. Odnoszą się one do 

rozwiązań peronowych przesłaniających lukę między pero-

nem a wagonem oraz do torów przybliżonych do krawędzi 

peronu, związanych z konstrukcją peronu.

Rozważania zakończono wytycznymi w zakresie kształ-

towania dostępności peronów przystankowych, które za-

warto w 21 punktach.

Zagadnienia opisane w monogra� i zilustrowano liczny-

mi zdjęciami i rysunkami, pokazującymi przykłady dobrych, 

nowoczesnych rozwiązań w  architekturze i  wyposażeniu 

peronów przystankowych transportu szynowego, a  także 

rozwiązania negatywne, zagrażające bezpieczeństwu.
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