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Uwarunkowania dostosowania usųug transportu publicznego
do potrzeb osób z niepeųnosprawnoƑciami
Streszczenie. Wspóųczesne przedsiħbiorstwa ƑwiadczČce usųugi transportu publicznego na rzecz
miasta, podejmujČ dziaųania majČce na celu dostosowanie siħ do potrzeb i oczekiwaŷ pasaǏerów.
Organizacje reagujČ na przeobraǏenia poprzez wiele dziaųaŷ sųuǏČcych przede wszystkim zapewnieniu jak najwyǏszej jakoƑci usųug przewozowych w odniesieniu do osób z niepeųnosprawnoƑciami. Celem artykuųu jest zaprezentowanie dostosowania infrastruktury w transporcie publicznym
do potrzeb osób z niepeųnosprawnoƑciami oraz zaprezentowanie wyników przeprowadzonych
badaŷ ankietowych dotyczČcych i ich korzystania w transporcie publicznym.
Sųowa kluczowe: osoby z niepeųnosprawnoƑciami, usųugi transportowe, transport publiczny

Wstħp
Zadania stawiane przed nowoczesnymi systemami zarzČdzania to adaptacja organizacji do turbulentnych warunków rynkowych gospodarki opartej na wiedzy oraz umiejħtne wykorzystanie sygnaųów dotyczČcych szans i zagroǏeŷ pųynČcych z otoczenia1. ZarzČdzanie przedsiħbiorstwem wymaga obecnie podjħcia skutecznych koncepcji i metod2
poprzez innowacyjne rozwiČzywania szczególnie w odniesieniu do realizowanych usųug
w transporcie publicznym. Celem artykuųu jest zaprezentowanie rozwiČzaŷ w zakresie
dostħpnoƑci usųug w transporcie publicznym z uwzglħdnieniem potrzeb osób z niepeųnosprawnoƑciami. W czħƑci badawczej zaprezentowano wyniki badaŷ przeprowadzonych w 2018 roku, których celem byųo poznanie opinii respondentów dotyczČcych dostħpnoƑci transportu publicznego dla osób z niepeųnosprawnoƑciami.

1

E. Jaska, A. Werenowska: Komunikacja przedsiħbiorstwa z otoczeniem w gospodarce opartej na wiedzy,
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017, s. 10; J. Paliszkiewicz: The future of knowledge management. In
Proceedings of the IFLA, Satellite Meeting – Knowledge management Section, Wrocųaw 2017.
2
G. Gierszewska: Zarzadzanie kapitaųem intelektualnym w przedsiħbiorstwie N.0, [w:] ZarzČdzanie
w przedsiħbiorstwie N.0. Droga do przyszųoƑci, G. Gierszewska (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2020, s. 8.
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Pojħcie niepeųnosprawnoƑci w Polsce oraz w paŷstwach Unii Europejskiej
MiħdzynarodowČ definicjħ niepeųnosprawnoƑci przedstawiono w konwencji ONZ o prawach osób niepeųnosprawnych. Stwierdzono tam, Ǐe do osób niepeųnosprawnych zalicza
siħ osoby, które majČ dųugotrwale naruszonČ sprawnoƑđ fizycznČ, umysųowČ, intelektualnČ
lub w zakresie zmysųów, co moǏe w oddziaųywaniu z róǏnymi barierami utrudniađ im peųny
i skuteczny udziaų w Ǐyciu spoųecznym na zasadzie równoƑci z innymi osobami3.
Definicja osoby z niepeųnosprawnoƑciČ obowiČzujČca w aspekcie prawnym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej okreƑla „osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub
umysųowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bČdǍ uniemoǏliwia wypeųnianie ról
spoųecznych, a w szczególnoƑci ogranicza zdolnoƑci do wykonywania pracy zawodowej”.
Zapisy te zawarto w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spoųecznej oraz zatrudnianiu
osób z niepeųnosprawnoƑciČ4. W Karcie praw osób niepeųnosprawnych uznano za niepeųnosprawnych te „osoby, których sprawnoƑđ fizyczna, psychiczna lub umysųowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemoǏliwia Ǐycie codzienne, naukħ, pracħ
oraz peųnienie ról spoųecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi”5.
W Polsce ustawodawca dla potrzeb Zakųadu Ubezpieczeŷ Spoųecznych charakteryzuje trzy stopnie niepeųnosprawnoƑci, przedstawione poniǏej6:
• Znaczny – do którego zalicza siħ osobħ z naruszonČ sprawnoƑciČ organizmu, niezdolnČ do pracy albo zdolnČ do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagajČcČ, w celu odgrywania ról spoųecznych, staųej lub dųugotrwaųej opieki i pomocy
innych osób w zwiČzku z niezdolnoƑciČ do samodzielnej egzystencji.
• Umiarkowany – do którego zalicza siħ osobħ z naruszonČ sprawnoƑciČ organizmu,
niezdolnČ do pracy albo zdolnČ do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub
wymagajČcČ czasowej, albo czħƑciowej pomocy innych osób w celu odgrywania ról
spoųecznych.
• Lekki – zalicza siħ tu osobħ o naruszonej sprawnoƑci organizmu, powodujČcej w sposób istotny obniǏenie zdolnoƑci do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolnoƑci,
jakČ wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z peųnČ sprawnoƑciČ
psychicznČ i fizycznČ, lub majČca ograniczenia w odgrywaniu ról spoųecznych dajČce
siħ kompensowađ przy pomocy wyposaǏenia w przedmioty ortopedyczne, Ƒrodki pomocnicze lub Ƒrodki techniczne.
Wobec wielu podejƑđ teoretycznych wybór definicji, a potem okreƑlonej dla potrzeb
opisu i wyjaƑniania kategorii analitycznej okreƑlanej mianem ograniczonej sprawnoƑci,
niesprawnoƑci i/lub niepeųnosprawnoƑci jest zabiegiem kluczowym, gdyǏ sposoby ro3

ONZ: Convention on the Rights of Persons with Disabilities, nr 61/06 (tųumaczenie z jħzyka angielskiego), Nowy Jork 2006, s. 5, http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/Konwencja_Praw_Osob_Niepelnosprawnychpdf (dostħp: 17.05.2020).
4
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i spoųecznej oraz zatrudnianiu osób niepeųnosprawnych (Dz.U.
2011, nr 127, poz. 721 z póǍn. zm.), s. 5.
5
Uchwaųa Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepeųnosprawnych (M.P. 1997 nr 50
poz. 475), s. 970.
6
Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoųecznej oraz zatrudnianiu osób niepeųnosprawnych, rozdz. 2 art. 3, (Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776 z póǍn. zm.), s. 3–4.
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zumienia i wyjaƑniania tego pojħcia peųniđ mogČ i peųniČ bardzo istotne dla procesu
analizy i rozumienia funkcje instrumentalno-usųugowe7.
Polskie prawodawstwo w sposób doƑđ szczegóųowy okreƑla poszczególne wytyczne,
etapy postħpowania, a takǏe charakterystyczne elementy, które pozwalajČ coraz lepiej
funkcjonowađ osobom z róǏnego rodzaju dysfunkcjom. Wiele Ƒrodowisk ciČgle zabiega
o aktualizowanie tych dokumentów, aby w peųni byųy przystosowane do bieǏČcej sytuacji. Wykaz aktów prawnych i pozostaųych dokumentów okreƑlajČcych sposób interpretowania i wytycznych dla osób niepeųnosprawnych przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Regulacje prawne w zakresie niepeųnosprawnoƑci
Rodzaj aktu prawnego

Ustawa

RozporzČdzenie

Konwencja

Nazwa
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoųecznej oraz zatrudnianiu osób
niepeųnosprawnych.
z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów Ƒrodkami publicznego transportu zbiorowego.
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoųecznej.
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoųecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania
o niepeųnosprawnoƑci i stopniu niepeųnosprawnoƑci.
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 RozporzČdzenie Ministra Polityki Spoųecznej
z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie okreƑlenia zadaŷ samorzČdu województwa, które
mogČ byđ dofinansowane ze Ƒrodków Paŷstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeųnosprawnych.
Ministra Pracy i Polityki Spoųecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okreƑlenia
rodzajów zadaŷ powiatu, które mogČ byđ finansowane ze Ƒrodków Paŷstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeųnosprawnych.
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoųecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie
warsztatów terapii zajħciowej.
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoųecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoųecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegóųowych zasad udzielania zwolnieŷ od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepeųnosprawnoƑci w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym.
Rady Ministrów z dnia 12 paǍdziernika 2001 r. w sprawie szczegóųowych zasad
i trybu kierowania przez Zakųad Ubezpieczeŷ Spoųecznych na rehabilitacjħ leczniczČ
oraz udzielania zamówieŷ na usųugi rehabilitacyjne.
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagaŷ bħdČcych podstawČ przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów.
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie
ksztaųcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i mųodzieǏy, oraz szczegóųowych zasad kierowania do ksztaųcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.
praw osób niepeųnosprawnych

ródųo: opracowanie wųasne na podstawie wskazanych regulacji.
7

Z. WoǍniak: NiepeųnosprawnoƑđ i niepeųnosprawni w polityce spoųecznej, Academica Wydawnictwo
SWPS, Warszawa 2008, s. 17–22; M. Skierniewska K. Skroban: DostħpnoƑđ oprogramowania uǏytkowego dla osób niepeųnosprawnych i starszych w Ƒwietle standardów WCAG, Roczniki Kolegium Analiz
Ekonomicznych SGH 2018, nr 50, s. 141–152.
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NaleǏy takǏe pamiħtađ, Ǐe sytuacja ulegųa zmianie na mocy traktatu akcesyjnego
podpisanego dnia 14 kwietnia 2003 roku w Atenach bħdČcego prawnČ podstawČ przystČpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej. Daųo to dostħp do rozwiČzaŷ, które zostaųy zastosowane w krajach o wyǏszym stopniu dojrzaųoƑci i moǏliwoƑđ korzystania z tych
rozwiČzaŷ w formie rozporzČdzeŷ, dyrektyw, decyzji oraz rezolucji, które zaprezentowano w tabeli 2.
Podstawowy problem w zakresie uwarunkowaŷ prawnych zostaų rozwiČzany dziħki
wdroǏeniu wielu aktów prawnych stworzonych przez prawodawstwo polskie (tab. 1) oraz
organy Unii Europejskiej (tab. 2). Wskazuje to na wysoki standard dbania o prawa osób
z niepeųnosprawnoƑciČ. InterdyscyplinarnoƑđ dziaųaŷ specjalistów pozwoliųa na opracowanie powyǏszych zasad popartych odpowiednimi kompetencjami oraz poziomem zaangaǏowania. NaleǏy takǏe wskazađ na poziom wiedzy o zarzČdzaniu, odpowiednim systemie
zarzČdzania grupami kadrowymi, komunikacjČ i wsparciem zewnħtrznych ekspertów.
Problematyka niepeųnosprawnoƑci nabiera obecnie coraz wiħkszego znaczenia
w spoųeczeŷstwie. Zainteresowanie niepeųnosprawnoƑciČ poszerza siħ wraz z narastaniem pojawiajČcych siħ problemów (starzenie siħ spoųeczeŷstw, problemy zdrowotne,
problemy z opiekČ, poruszaniem siħ). WiČǏe siħ ono takǏe z dziaųaniem fundacji, krħgów
integracyjnych i wiħkszym wsparciem pedagogiczno-psychologicznym. MoǏe to sprzyjađ
niezwykle istotnej dla osób niepeųnosprawnych minimalizacji dystansu spoųecznego.

Geneza i pryncypia realizacji projektu poprawy dostħpnoƑci infrastruktury
i taboru dla osób z niepeųnosprawnoƑciami w spóųce transportu publicznego
W Unii Europejskiej panuje poglČd, Ǐe wųasne ograniczenia osób z niepeųnosprawnoƑciami w mniejszym stopniu utrudniajČ im uczestniczenie w Ǐyciu spoųecznym, aniǏeli
bariery Ƒrodowiskowe. Pracownicy Komisji Europejskiej przyznali, Ǐe w samej Brukseli wiele budynków paŷstwowych jest niedostħpnych dla osób z niepeųnosprawnoƑciČ.
W 2000 roku Komisja Europejska zaprezentowaųa strategiħ „Ku Europie bez barier dla
osób z niepeųnosprawnoƑciČ” zmierzajČcČ do likwidacji wszelakich barier utrudniajČcych
osobom niepeųnosprawnym peųne uczestnictwo w Ǐyciu obywatelskim. Komisja zobowiČzaųa siħ, Ǐe nie bħdzie finansowađ projektów, które nie speųniajČ wymagaŷ dostħpnoƑci.
Zadecydowaųa równieǏ poprawiđ osiČgalnoƑđ Ƒrodków transportu w komunikacji autobusowej, kolejowej, lotniczej i morskiej. W ustanowionej dyrektywie „Autobusy i autokary” naųoǏyųa wymóg, aby wszystkie autobusy miejskie krajów Unii Europejskiej wyposaǏone byųy w specjalne pochylnie lub wysuwane automatycznie podųogowe platformy,
by miaųy wydzielone miejsce dla osób niewidomych oraz psa przewodnika, jak równieǏ
specjalne wyróǏniki kolorystyczne dla osób niedowidzČcych. Wysoce krytykowanymi
usųugami transportowymi pod wzglħdem przystħpnoƑci dla osób niepeųnosprawnych sČ
przewozy lotnicze. Tylko w wybranych krajach osoba z niepeųnosprawnoƑciČ moǏe liczyđ
na wysokČ jakoƑđ usųug od momentu, gdy znajdzie siħ na lotnisku. Dochodzi czħsto do
sytuacji, Ǐe przewoǍnicy gubiČ wózki inwalidzkie lub ich czħƑci (akumulatory, podnóǏki,
oparcia). ZdarzajČ siħ sytuacje, gdy operatorzy linii lotniczych odmawiajČ przyjħcia na
pokųad osób z niepeųnosprawnoƑciČ, czasem psów przewodników pomimo zgųoszenia
tego podczas zakupu lub rezerwacji biletu.
Strona | 32

Uwarunkowania dostosowania usųug transportu...

Tabela 2. Wspólnotowe normy prawne w ujħciu osób niepeųnosprawnych
Rodzaj aktu prawnego

Dyrektywa

RozporzČdzenie

Decyzja

Rezolucja

Nazwa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 paǍdziernika 2012 r. ustanawiajČca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestħpstw oraz
zastħpujČca decyzjħ ramowČ Rady 2001/220/WSiSW.
Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiajČca ogólne warunki ramowe
równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczČce
praw pasaǏerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniajČce rozporzČdzenie (WE) nr 2006/2004.
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r.
o prawach pasaǏerów podróǏujČcych drogČ morskČ i drogČ wodnČ ƑródlČdowČ oraz
zmieniajČce rozporzČdzenie (WE) nr 2006/2004.
Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznajČce niektóre rodzaje pomocy
za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporzČdzenie w sprawie wyųČczeŷ blokowych).
(WE) NR 1371/2007 r. z dnia 23 paǍdziernika 2007 r. dotyczČce praw i obowiČzków
pasaǏerów w ruchu kolejowym.
Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowanie art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis.
(WE) NR 1107/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepeųnosprawnych
oraz osób o ograniczonej sprawnoƑci ruchowej podróǏujČcych drogČ lotniczČ.
Rady (WE) Nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999r. ustanawiajČce szczegóųowe zasady
stosowania art. 93 Traktatu WE.
Rady (WE) Nr 994/98 z dnia 7 maja 1998r. dotyczČce stosowania art. 92 i 93 Traktatu
ustanawiajČcego Wspólnotħ EuropejskČ do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy
paŷstwa.
Rady z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej,
Traktatu z Marrakeszu o uųatwieniu dostħpu do opublikowanych utworów osobom
niewidomym, niedowidzČcym i cierpiČcym na inne zaburzenia odczytu druku.
Rady z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zawarcia przez Wspólnotħ EuropejskČ
Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepeųnosprawnych (2010/48/WE).
Komisji Europejskiej z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia dla zakųadów aktywnoƑci zawodowej.
Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie listy pytaŷ wstħpnych
przyjħtej przez Komitet do spraw Praw Osób Niepeųnosprawnych ONZ w odniesieniu do
wstħpnego sprawozdania Unii Europejskiej (2015/2684(RSP)).
Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie kobiet niepeųnosprawnych (2013/2065(INI)).
Parlamentu Europejskiego z dnia 25 paǍdziernika 2011 r. w sprawie mobilnoƑci
i integracji osób niepeųnosprawnych oraz europejskiej strategii na rzecz osób niepeųnosprawnych 2010–2020 (2010/2272(INI) - link do serwisu Parlamentu Europejskiego.
Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rzČdów paŷstw czųonkowskich zebranych
w Radzie Unii Europejskiej w sprawie nowych europejskich ram dotyczČcych niepeųnosprawnoƑci (2010/C 316/01) opublikowana 20 listopada 2010 r.
Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rzČdów paŷstw czųonkowskich, zebranych
w Radzie z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sytuacji osób niepeųnosprawnych w Unii
Europejskiej.
Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie sytuacji kobiet niepeųnosprawnych w Unii Europejskiej (2006/2277)

ródųo: opracowanie wųasne na podstawie wskazanych regulacji.
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W odniesieniu do miejskiego transportu i analizujČc liczbħ linii metra w krajach
europejskich, Polska jest dopiero w okresie rozwoju podziemnej kolei. DoƑwiadczenie
pozostaųych krajów europejskich majČcych bardziej rozbudowanČ sieđ pozwala na korzystanie z wczeƑniej wdroǏonych rozwiČzaŷ (tab. 3). NaleǏy tutaj zwróciđ uwagħ, Ǐe
ogóų wprowadzonych zmian oraz uwzglħdnienie potrzeb osób niepeųnosprawnych jako
uǏytkowników metra na terenie m.st. Warszawy prezentuje siħ pozytywnie. Kluczowe
znaczenie ma tutaj dialog prowadzony z organizacjami pozarzČdowymi, które sČ wyspecjalizowane w uwzglħdnianiu potrzeb osób z róǏnymi dysfunkcjami.
Tabela 3. Liczba linii i stacji metra w stolicach europejskich
Miasto
Liczba linii metra
Liczba stacji
ParyǏ
16
383
Madryt
13
289
Moskwa
12
206
Londyn
11
270
Barcelona
11
178
Berlin
10
195
Sankt Petersburg
5
67
Hamburg
4
99
Sztokholm
3
104
Warszawa
2
34
ródųo: opracowanie wųasne na podstawie World Metro Database, http://www.metrobits.org/, (dostħp: 15.05.2020).

W 2003 roku z mocy prawa przeksztaųcono zakųad budǏetowy pod nazwČ Metro Warszawskie m.st. Warszawy w spóųkħ prawa handlowego Metro Warszawskie Sp. z o.o. na
podstawie art. 21 Ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m.st. Warszawy8. Wųadze
nowo powoųanej spóųki niezwųocznie podjħųy prace nad poprawČ dostħpnoƑci metra dla
osób z niepeųnosprawnoƑciČ. Opracowano projekty dotyczČce uųatwieŷ w dostħpnoƑci,
które byųy finansowane z wųasnych Ƒrodków. Punktem zwrotnym byų wypadek niewidomego studenta Filipa Zagoŷczyka w dniu 16.09.2008 roku na stacji metra Centrum9 w godzinach popoųudniowych, co zwróciųo publicznČ uwagħ na pojawiajČcy siħ problem.
Po tych wydarzeniach z inicjatywy, a takǏe z udziaųem Metra Warszawskiego Sp.
z o.o. w Ministerstwie Infrastruktury powstaųo rozporzČdzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadađ obiekty budowlane metra i ich usytuowanie10,
8

Ustawa z dnia 15 marca 2002r o ustroju miasta stoųecznego Warszawy (Dz.U. 2002, nr 41, poz. 361
z póǍn. zm.), s. 8.
9
R. Rybarczyk: Niewidzialne Metro, ycie Warszawy, http://www.zw.com.pl/artykul/288888.html
(dostħp: 02.05.2020).
10
RozporzČdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadađ obiekty budowlane metra i ich usytuowanie, (Dz.U. 2011, nr 144, poz.
8596 z póǍn. zm.), s. 2–5.
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które m.in. unormowaųo sposób dostosowania metra do oczekiwaŷ osób z niepeųnosprawnoƑciami. PoczČtkowo regulacjami tymi planowano objČđ takǏe PKP PLK S.A
(PKP Polskie Linie Kolejowe S.A)11. Nie doszųo to jednak do skutku.. Dostosowanie caųej infrastruktury przewoǍnika dla potrzeb osób niepeųnosprawnych to wieloetapowy
projekt, którego zaimplementowanie na tak duǏym obszarze jest czasochųonne. Wymaga to od wielu Ƒrodowisk wypracowania wspólnego stanowiska, a nie jest to proste
ze wzglħdu na fakt, Ǐe kaǏda ze stron ma swoje priorytety, a takǏe nie zna ograniczeŷ
drugiej strony. Przedsiħbiorstwo jako gųówny wykonawca wskazówek od pozostaųych
musi podjČđ ostatecznČ decyzjħ i wypoƑrodkowađ oczekiwania róǏnych grup osób niepeųnosprawnych.
Na I i II linii metra efektem jest stworzenie ujednoliconego systemu dla osób niewidomych w postaci pinezek informujČcych o krawħdzi peronu, tablicach tyflograficzncznych z informacjČ o opisie stacji i umiejscowieniu waǏnych punktów, a takǏe wykonanie
ƑcieǏek prowadzČcych do wyjƑđ, dǍwigów osobowych (pot. zw. windami), a takǏe do
punktów kontaktowych umoǏliwiajČcych skontaktowanie siħ z obsųugČ stacji.
Obecnie spóųka w swoich zasobach ma trzy rodzaje pociČgów metra, które obsųugujČ
codziennie pasaǏerów w przewozach pasaǏerskich. KaǏdy skųad wyposaǏono w sygnalizacjħ dǍwiħkowČ i gųosowČ w informowaniu o danej stacji oraz o nastħpnej, jak równieǏ
sygnalizacjħ procedury zamykania drzwi. Najstarszym sČ wagony produkcji rosyjskiej
seria „81” i odƑwieǏona wersja „81” z 2008 roku. W procesie rozbudowy I linii metra
dokonano zakupu wagonów koncernu Alston typ Metropolis. Ostatnim zakupem byųy
wagony konsorcjum Siemens – Newag typu Inspiro. W zwiČzku ze specyfikacjČ technicznČ urzČdzeŷ prowadzenia ruchu pociČgów II linia metra moǏe byđ obsųugiwana tylko
przez najnowsze pociČgi z ostatniego zakupu – Inspiro.
Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wedųug wyników Narodowego Spisu Powszechnego LudnoƑci i Mieszkaŷ z 2011 roku grupa osób niepeųnosprawnych ogóųem wynosiųa
w marcu 2011 roku prawie 4,7 mln (dokųadnie 4 697,0 tys.). Osoby niepeųnosprawne
stanowiųy 12,2% caųej ludnoƑci kraju. Pokazuje to, Ǐe w poprzednim spisie w 2002 roku
liczba osób niepeųnosprawnych w Polsce przedstawiaųa siħ na poziomie 14,3% (okoųo
5,5 mln osób niepeųnosprawnych). Partycypacja mħǏczyzn w gronie osób niepeųnosprawnych stanowiųa 46,1% w porównaniu do 53,9% dla kobiet12.
NaleǏy podkreƑliđ, Ǐe problemem zwiČzanym z organizacjČ publicznego transportu zbiorowego zaadaptowanego do potrzeb osób z niepeųnosprawnoƑciami jest kwestia udzielania
zamówienia na wykonywanie przewozów (artykuų 2113 ustawy odnoszČcy siħ do specyfikacji istotnych uwarunkowaŷ zamówienia). MoǏna uwzglħdniđ w szczególnoƑci normy jakoƑci
i powszechnČ dostħpnoƑđ Ƒwiadczonych usųug, w tym rozwiČzania techniczne zastosowane
w Ƒrodkach transportu sųuǏČce osobom z niepeųnosprawnoƑciami i osobom o ograniczonej
zdolnoƑci ruchowej. Pomimo problemów wynikajČcych z wielu detali zwiČzanych z zapew11

https://www.pkp.pl/pl/grupa-pkp/spolki-grupy (dostħp: 03.05.2020).
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=78 (dostħp: 29.05.2020).
13
Obwieszczenie Marszaųka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 w sprawie ogųoszenia
jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2475, z póǍn. zm.).
12
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nieniem dostħpnoƑci transportu zbiorowego dla potrzeb osób z niepeųnosprawnoƑciami
w ostatnich latach moǏna zauwaǏyđ pozytywnČ tendencjħ w kwestii dostosowania transportu publicznego do potrzeb osób z niepeųnosprawnoƑciami (tab. 4).
Tabela 4. Udziaų taboru dostosowanego dla potrzeb
osób z niepeųnosprawnoƑciami (lata wybrane)
Rok
Udziaų procentowy
2005
25,9
2010
50,6
2017
73,4
ródųo: opracowanie wųasne na podstawie: Projekt Strategii 1.10 do konsultacji publicznych, http://
www.niepelnosprawni.gov.pl/art,1025,ogloszenie-o-konsultacjach-publicznych-projektu-uchwalyrady-ministrow-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-strategia-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnosciami2020-2030 (dostħp 29.05.2020)

Wųadze miasta starajČ siħ w sposób doƑđ aktywny wspierađ osoby z jakČkolwiek niepeųnosprawnoƑciČ. Dynamicznie reagujČ na ich potrzeby, prowadzČc róǏnego rodzaju
konsultacje spoųeczne. Analizy dokonano na przykųadzie m.st. Warszawa. Wybór nie byų
przypadkowy, poniewaǏ jest to na obecnČ chwilħ jedyne miasto w kraju oferujČce najbardziej rozbudowanČ sieđ transportu publicznego. Poziom rozwiniħcia stolicy jest na
porównywalnym poziomie jak pozostaųych paŷstw europejskich. W Warszawie mieszka,
pracuje oraz spħdza czas wolny 1 720 398 mieszkaŷców14. Liczba osób z niepeųnosprawnoƑciami wynosi 140 55215, co stanowi 8,2% ogóųu mieszkaŷców stolicy.
DČǏeniem zarzČdzajČcych infrastrukturČ transportu miejskiego jest wsparcie tej grupy spoųecznej z uwzglħdnieniem czynników takich jak: wygoda, bezpieczeŷstwo i dostħp
dla wszystkich. Dziaųania podejmowane sČ w celu uųatwienia podróǏowania osobom
z ograniczonČ sprawnoƑciČ oraz niepeųnosprawnym korzystajČcym m.in. z wózków inwalidzkich, osobom z dysfunkcjČ narzČdu sųuchu lub wzroku, osobom starszym, czasowo lub stale poruszajČcym siħ o kulach, jak równieǏ rodzicom z dzieđmi w wózkach. Stoųeczna komunikacja z perspektywy zarzČdzania projektem jest doƑđ duǏym organem, co
stawia pewne wyzwania przed osobami odpowiedzialnymi za transport poczČwszy od
Ƒrodków organizacyjnych, a koŷczČc na technicznych. Przygotowanie, planowanie oraz
wdroǏenie jakichkolwiek zmian w ukųadzie komunikacyjnym pociČga za sobČ zaangaǏowanie znacznej liczby pracowników, jak i ekspertów. Znajduje to uzasadnienie poprzez
celowe podejƑcie do planowania i projektowania z pozostaųymi obszarami codziennoƑci,
których gųównym zadaniem jest promowanie równoƑci i zapewnienie peųnego uczest-

14

GUS: Stan i struktura ludnoƑci oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2010 r. Stan w dniu
31.12, Warszawa, 2011, s. 13, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stani-struktura-w-przekroju-terytorialnym-2010-r-,6,9.html (dostħp 29.05.2020).
15
Warszawski Program Dziaųaŷ na Rzecz Osób Niepeųnosprawnych na lata 2010–2020, ZaųČcznik do
uchwaųy nr LXXXIX/2644/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 wrzeƑnia 2010 r., s. 13
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nictwa w Ǐyciu spoųecznym osobom z obniǏonČ funkcjonalnoƑciČ poprzez usuwanie barier i zapobieganie powstawaniu nowych.
W odniesieniu do transportu publicznego takie rozwiČzania wiČǏČ siħ z wykorzystaniem metod i narzħdzi z zakresu zarzČdzania projektami, co ma wpųyw na dostħpnoƑđ
obszaru publicznego oraz moǏliwoƑci korzystania z przystanków, stacji lub dworców.
WaǏne znaczenie ma teǏ „przyjaznoƑđ” dworców kolejowych, autobusowych i miejsc
przystankowych transportu miejskiego. W przypadku m.st. Warszawy najwyǏszy poziom
dostawania osiČgniħto w obszarze Ƒrodka transportu, jakim jest metro.
Na terenie aglomeracji warszawskiej przewoǍnicy starajČ siħ modernizowađ tabor
transportowy. Przejawia siħ to w realizacji róǏnego rodzaju przetargów, a finansowanie
modernizacji odbywa siħ najczħƑciej ze Ƒrodków wųasnych oraz funduszy europejskich.
KaǏdy przewoǍnik sam okreƑla specyfikacjħ technicznČ przedmiotu zamówienia publicznego. Poprzedzone jest to róǏnego rodzaju konsultacjami spoųecznymi z organizacjami
oraz z mieszkaŷcami Warszawy. Efektem tych zmian jest zakup nowego taboru oraz projektowanie rozwiČzaŷ infrastrukturalnych.
Operatorzy transportu publicznego powinni uwzglħdniađ potrzeby osób z niepeųnosprawnoƑciami, a w szczególnoƑci osób z ograniczonČ sprawnoƑciČ ruchowČ czy
wzrokowČ w celu zapewnienia im codziennego funkcjonowania. W specyfikacjach
technicznych zgodnie z przepisami wewnħtrznymi, jak i wytycznymi Unii Europejskiej
okreƑlone sČ podstawowe wymagania dotyczČce poszczególnych elementów dostosowanych dla tych osób, tj.: siedzeŷ, informacji pasaǏerskiej, zmiany wysokoƑci, urzČdzeŷ wspomagajČcych wsiadanie, miejsca na wózki inwalidzkie, drzwi, oƑwietlenia,
porħczy16.
_rodki transportu publicznego w m.st. Warszawa, czyli autobusy, metro, SKM (Szybka Kolej Miejska) oraz czħƑđ tramwajów jest w ok. 60% dostosowana do przewozu osób
z niepeųnosprawnoƑciami, w tym ograniczeniem ruchowym. Dziħki wdroǏonym udogodnieniom korzystajČ z tego takǏe rodzice z dzieđmi przewoǏonymi wózkami. Przemierzanie
miasta jest znacznie prostsze, jeǏeli pasaǏer równieǏ ten z pewnymi ograniczeniami jest
teǏ dobrze poinformowany, umieszczone zostaųy odpowiednie oznaczenia. Wszystkie
nowe pojazdy, przystanki oraz stacjħ podziemnej kolejki sČ wyposaǏone w system informacji pasaǏerskiej, w której skųad wchodzČ monitory oraz informacja gųosowa o postojach i kursie. WychodzČc naprzeciw osobom z niepeųnosprawnoƑciami, przygotowano
wraz z FundacjČ Integracja publikacjħ „Savoir-vivre wobec osób z niepeųnosprawnoƑciČ”
przewodnik, jak moǏna prosto i ųatwo nawiČzađ kontakt z ww. osobami.

Realizacja projektu dostosowania infrastruktury oraz taboru metra
warszawskiego do potrzeb osób niepeųnosprawnych w opinii respondentów
Gųównym celem badania byųa ogólna ocena opinii pasaǏerów metra na temat funkcjonowania usųug transportowych pod kČtem potrzeb osób z niepeųnosprawnoƑciami
i obserwowanych pozystywnych zmian w tym zakresie. Badaniem ankietowym zostaųo
objħtych 112 osób. Kwestionariusz zostaų rozesųany do osób, które uprzednio wyraziųy
16

Ustawa o rehabilitacji zawodowej…, op. cit., s. 4–5.

Strona | 37

A. Bitkowska, K. Babħdzki

na to zgodħ za poƑrednictwem wiadomoƑci e-mail z odnoƑnikiem do przygotowanego
formularza. Wywiad przeprowadzono w pierwszym póųroczu 2018 roku, uwzglħdniajČc
takie kryteria jak: wiek, pųeđ oraz wyksztaųcenie. Wiek i pųeđ respondentów byųy zróǏnicowane, co zaprezentowano w tabeli 5.
Tabela 5. Wiek i pųeđ respondentów
Wiek

20–30 31–40 41–50 < 50
20–30 lat
Suma
lat
lat
lat
lat
(%)

Liczba respondentów

37

45

26

4

112

31–40
lat (%)

41–50 lat < 50 lat
(%)
(%)

33

30

23

4

Pųeđ respondentów
Kobiety

23

25

15

0

63

21

22

13

0

MħǏczyǍni

14

20

11

4

49

13

18

10

4

ródųo: badania wųasne.

Respondenci legitymowali siħ zróǏnicowanym poziomem wyksztaųcenia. NajliczniejszČ grupħ stanowiųy osoby z wyksztaųceniem wyǏszym w liczbie 63 osób (56% ogóųu), na
drugim miejscu uplasowaųy siħ osoby z wyksztaųceniem Ƒrednim – 33 osoby (29%), kolejne miejsce natomiast zajħųy osoby z wyksztaųceniem zasadniczym zawodowym – 11
(10%) oraz podstawowym – 5 osób (5% ogóųu).
W pierwszej kolejnoƑci uzyskano informacjħ o korzystaniu z podziemnej kolejki m.st.
Warszawy i napotykaniu osób z niepeųnosprawnoƑciČ, gdzie 64% odpowiedzi byųa twierdzČca, z kolei 26% nie spotykaųo takich osób, tylko 10% ankietowanych nie potrafiųo
udzieliđ jednoznacznej odpowiedzi.
Geneza budowy i rozwoju podziemnej kolejki na terenie Warszawy wiČzaųa siħ z faktem, iǏ oddawanie kolejnych stacji I linii metra, jak równieǏ budowa II linii metra trwa
nadal. Na kolejnych etapach budowy rozwiČzania dla osób z niepeųnosprawnoƑciČ sČ
udoskonalane. Kolejnym zagadnieniem byųo okreƑlenie, jak osoby bez Ǐadnej dysfunkcji
widzČ poruszanie siħ osób niepeųnosprawnych podczas wchodzenia lub wychodzenia z
metra. Jedynie 21% respondentów nie stwierdziųo problemu, 59% uwaǏaųo, Ǐe jest to
problem, 20% nie miaųo na ten temat zdania.
Uzyskano takǏe informacjħ jak oceniana jest dostħpnoƑđ stacji metra pod kČtem
zróǏnicowanych rozwiČzaŷ i uųatwieŷ dla osób niepeųnosprawnych. Ponad poųowa osób
badanych (56% ) oceniųa dostħpnoƑđ stacji dobrze, a 21% uwaǏaųo, Ǐe jest ona niewystarczajČca. W opinii 5% badanych byųa ona zųa, 18% ankietowanych natomiast nie miaųo zdania w tym aspekcie.
Na caųy ukųad podziemnej kolejki w Warszawie oprócz budowli, skųadajČ siħ takǏe
pojazdy, które przewoǏČ pasaǏerów. W zwiČzku z tym, Ǐe przewoǍnik ma cztery rodzaje
omówionych wczeƑniej pojazdów szynowych, ich oceny byųy zróǏnicowane. Pozytywnie
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na temat taboru metra wypowiedziaųo siħ 61% badanych. Tylko 10% oceniųo go negatywnie, a 29% respondentów nie miaųo zdania na ten temat.
Badano takǏe postawħ pasaǏerów peųnosprawnych dotyczČcČ ich zachowania i pomocy osobom z niepeųnosprawnoƑciami oraz przejawów tej pomocy w formie zgųoszenie wszelkich problemów do odpowiednich sųuǏb. Niestety postawy te ksztaųtowaųy siħ
niekorzystnie. Chħđ poinformowania obsųugi metra o problemach osoby z niepeųnosprawnoƑciČ w zakresie korzystania z tego Ƒrodka transportu wyraziųo tylko 11% badanych, obojħtnoƑđ zaƑ aǏ 83%. Pozostaųa czħƑđ respondentów nie potrafiųa jednoznacznie
okreƑliđ swojego stanowiska.
Jednym z elementów badania byųa ogólna ocena i wyraǏenie subiektywnej opinii
pasaǏerów metra na temat funkcjonowania caųego ukųadu pod kČtem potrzeb osób
niepeųnosprawnych i obserwowanych pozytywnych zmian w tym zakresie. NajniǏszČ
ocenħ, czyli 1 przyznaųo 4% badanych, ocenħ 2 – 11%, 3 – 30%, 4 – 29%, a najwyǏszČ
ocenČ, czyli 5 – 25% respondentów. Nasuwa siħ wiħc wniosek, iǏ w opinii badanych
kierunek zmian jest zgodny z oczekiwaniami respondentów. Ogólna sytuacja nie jest
zųa, a pozytywne zmiany sČ zauwaǏalne. Wskazane sČ jednak dalsze starania. W ostatnim pytaniu zapytano respondentów, co wedųug nich jest najlepiej przystosowane
do potrzeb osób z niepeųnosprawnoƑciČ. Wskazania, który element stoųecznej kolejki
podziemnej wedųug ich oceny jest najlepiej przystosowany dla osób niepeųnosprawnych. Okazaųo siħ, Ǐe najlepszČ dostħpnoƑciČ cieszČ siħ stacje metra – 33%, na drugim
miejscu ankietowani uznali dwa elementy metra, czyli stacje i pojazdy metra – 27%,
trzecie miejsce przypadųo samemu taborowi – 24%17. Na sųabe przystosowanie wskazaųo 16% badanych. Generalna ocena jakoƑci usųugi przewozowej, jak i konkretnych
elementów wpųywajČcych na niČ kryteriów potwierdza wyraǍnie pozytywny obraz
przedsiħbiorstwa wedųug ankietowanych.

Podsumowanie
Przewaga przedsiħbiorstw ƑwiadczČcych usųugi w ukųadzie transportu zbiorowego
jest zdeterminowana przez wiele czynników. Pierwszym z nich jest badanie potrzeb osób
z niepeųnosprawnoƑciami oraz reagowanie na ich oczekiwania, drugi to zarzČdzanie
projektem w zakresie wųaƑciwego dostosowania infrastruktury oraz taboru. Przewaga ta
bħdzie miaųa charakter trwaųy tylko wtedy, gdy konfiguracja zasobów oraz kompetencji
umoǏliwi przedsiħbiorstwom w sposób elastyczny dostosowanie siħ do preferencji i potrzeb pasaǏerów, uniemoǏliwiajČc konkurencji powielenie stosowanej przez organizacjħ
strategii.
Operatorzy powiħkszajČ dostħpnoƑđ taboru oraz infrastruktury, dodatkowo zapewniajČc moǏliwoƑđ wsparcia dla osób z niepeųnosprawnoƑciami. Przeprowadzanie kampanii informacyjnych osób sprawnych i osób z niepeųnosprawnoƑciČ teǏ zachħci coraz
wiħkszČ liczbħ osób do korzystania z transportu publicznego. Doprowadziđ to moǏe do
zmniejszenia izolacji i wykluczenia spoųecznego osób z niepeųnosprawnoƑciami.
17

Pierwsze pytanie dotyczyųo caųoƑci i oceny w skali od 1 do 5, a drugie pytanie miaųo na celu wskazanie przez ankietowanych wybranych elementów metra wg nich, co jest najlepiej przystosowane.
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Determinants of public transport services for the needs
of persons with disabilities
Summary. Modern companies render services public transport in to the city. In order to
function in dynamically following conditions, and more importantly unpredicted changes in
the environment, as well as in internal conditions. The needs of customers each all kinds of
transport for example bus, rail etc. Organizations are responding to transformations through
a number of activities primarily aimed at ensuring the highest quality of transport services.
The article is to discuss how to adapt infrastructure in public transport to the needs of people
with disabilities. Presenting the results of surveys conducted on disabled people and their use
of public transport.
Key words: the disabled person, public transport, transport service
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