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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

dobra praktyka

rozwiązanie pożądane, niewymagane przepisami prawa, czy obowiązującymi standardami;

dostępność

zapewnienie osobom z niepełnosprawnością, na równych zasadach z innymi osobami, dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i usług, powszechnie dostępnych lub
powszechnie zapewnianych1; dostępność obiektów do obsługi podróżnych
dla powyższych osób powinna zostać zapewniona zgodnie z wymogami TSI
PRM2 (patrz: TSI PRM);

mapa tyflograficzna

mapa w postaci wypukłych znaków przeznaczona dla osób niewidomych
lub niedowidzących;

osoba
z niepełnosprawnością

osoba niepełnosprawna jak i osoba o ograniczonej zdolności poruszania się
– (ang.) person with disabilities and with reduced mobility (PRM) – każda
osoba dotknięta trwałym lub czasowym upośledzeniem fizycznym, umysłowym, intelektualnym lub sensorycznym, które to upośledzenie może utrudniać takiej osobie – w konfrontacji z różnymi barierami – pełne i skuteczne
korzystanie ze środków transportu na równi z innymi pasażerami, lub której możliwość poruszania się przy korzystaniu z transportu jest ograniczona z powodu wieku3;

pętla indukcyjna

potoczna nazwa systemu wspomagania słuchu z pętlą induktofoniczną;
umożliwia ona osobie niedosłyszącej odbiór czystego i wyraźnego dźwięku
poprzez cewkę telefoniczną, w którą wyposażona jest większość aparatów
słuchowych; najczęściej systemy te stosuje się w miejscach, gdzie panuje
duży hałas, o dużym pogłosie lub tam, gdzie potrzebna jest dobra zrozumiałość mowy;

PKM

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.;

PKP

Polskie Koleje Państwowe S.A.;

PLK

Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A.;

trasa wolna
od przeszkód

trasa, którą mogą swobodnie poruszać się zdefiniowane wyżej osoby z niepełnosprawnością4;

TSI PRM

techniczne specyfikacje interoperacyjności – zbiór wymagań ogłaszanych
przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
zapewniających dostęp do infrastruktury kolejowej i taboru osobom z niepełnosprawnością.
1
2
3

4

4

Por. art. 9 ust. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, ze zm.), dalej: „Konwencja o prawach osób
niepełnosprawnych”.
Por. art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz.
UE L 315 z 3.12.2007, s. 14, ze zm.), dalej: „rozporządzenie dotyczące praw pasażerów”.
Por. punkt 2.2. załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1300/2014 z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności
systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania
się (Dz. Urz. UE L 356 z 12.12.2014, s. 110), dalej także „TSI PRM 2015”. Rozporządzenie to
było poprzedzone decyzją Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. dotyczącą technicznej specyfikacji
interoperacyjności w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się”
transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych
prędkości (Dz. Urz. UE L 64 z 7.03.2008, s. 72, ze zm.). Załącznik do tej decyzji nazywany jest
dalej: „TSI PRM 2008”.
Por. pkt 4.1.2.3. TSI PRM 2008.

1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące
cel główny kontroli
Czy modernizacja
dworców kolejowych
i ich otoczenia,
przeprowadzona
w latach 2014–2017,
zapewniła osobom
niepełnosprawnym
lub o ograniczonej
zdolności poruszania się
dostęp do przewozów
kolejowych?
Pytania definiujące cele
szczegółowe kontroli
1. Czy na etapie
przygotowania
inwestycji uwzględniono
potrzeby osób
niepełnosprawnych
lub o ograniczonej
zdolności poruszania się?
2. Czy modernizacja
obiektów kolejowych
i ich otoczenia
w zakresie
dostosowania
do potrzeb osób
niepełnosprawnych
lub o ograniczonej
zdolności poruszania
się została wykonana
prawidłowo?

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych weszła w Polsce w życie
w 2012 roku. Jej celem jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością, poprzez umożliwienie im rzeczywistego korzystania ze wszystkich
praw człowieka i podstawowych wolności, na równi z innymi osobami.
Jednym z podstawowych jej postanowień jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością, na zasadzie równości, dostępu do środków transportu.
Powinno się to odbywać m.in. poprzez uwzględnianie dostępności przy
realizacji projektów inwestycyjnych, w tym już na etapie projektowania,
ustanawianie minimalnych standardów i wytycznych dotyczących udogodnień i usług dla tych osób, odpowiednie oznakowanie ogólnodostępnych
obiektów użyteczności5publicznej.

W 2014 r., w zależności od przyjętej metody klasyfikacji, w Polsce było
od 4905 tys. do 7690 tys. osób z niepełnosprawnością (odpowiednio 12,9%
i 20,3% populacji)6.

Wraz z wiekiem rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia niepełnosprawności oraz maleje sprawność ruchowa człowieka. Na koniec 2017 r. ponad
24% (ponad 9 mln) ludności Polski stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej.
Wyniki Prognozy ludności na lata 2014–2050 wskazują na dalsze postępowanie procesów starzenia się społeczeństwa. Przewiduje się, że w 2050 r.
populacja osób powyżej 60 lat będzie stanowiła ponad 40% ogółu ludności Polski7.
Wykres nr 1
Liczba ludności Polski w wieku 60 lat i więcej (w mln) – stan i prognoza

3. Czy w wyniku
modernizacji
osiągnięto zakładany
efekt w zakresie
dostępności dla osób
niepełnosprawnych
lub o ograniczonej
zdolności poruszania się?
Jednostki
kontrolowane
PKP – jako inwestor
budowy dworców
kolejowych, PLK oraz
PKM – jako inwestorzy
budowy peronów.
Okres objęty kontrolą
2014–20185.

Źródło: Dane GUS.

Bariery w dostępie do transportu mogą istotnie przyczyniać się do wykluczenia z życia społecznego osób z niepełnosprawnością. Zawężają możliwość swobodnego przemieszczania się, podejmowania pracy, edukacji,
5

6

7

Do 27 lipca 2018 r., tj. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

Główny Urząd Statystyczny, Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r., lipiec 2016 r.

Informacja o sytuacji bytowej osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego
(https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/informacja-o-sytuacjiosob-starszych-na-podstawie-badan-glownego-urzedu-statystycznego,1,2.html)-[dostęp:
17.10.2018 r.].
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WPROWADZENIE
korzystania z leczenia i rehabilitacji czy z oferty kulturalnej. Przyczyniają
się także do uzależnienia tej grupy osób od pomocy innych, pełnosprawnych osób, np. członków rodziny lub pracowników instytucji wyspecjalizowanych.

W 2015 r. Najwyższa Izba Kontroli zbadała na terenie 10 miast dostępność
komunikacji miejskiej dla osób z niepełnosprawnością8 . Wyniki kontroli
wykazały, że w żadnym ze skontrolowanych miast nie zapewniono osobom z niepełnosprawnością możliwości korzystania z publicznego transportu zbiorowego na takim samym poziomie dostępności, z jakiego korzystają osoby w pełni sprawne. Nierzetelna analiza potrzeb przewozowych
spowodowała, że działania podejmowane w kontrolowanym okresie
(2013–I połowa 2015) przyniosły jedynie nieznaczną poprawę dostępności publicznego transportu zbiorowego dla osób z niepełnosprawnością.

Niniejsza kontrola stanowiła zatem kontynuację wcześniej prowadzonych
badań. NIK sprawdziła, czy osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej
zdolności poruszania się zapewniono dostęp do kolejowych obiektów
obsługi podróżnych (dworców oraz peronów), które zostały zmodernizowane w ostatnich latach. Celem tych modernizacji było w szczególności
zapewnienie dostępności tych obiektów dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji.

8

6

Kontrola P/15/069 Dostępność publicznego transportu zbiorowego w miastach na prawach
powiatu (https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/069/LBY/).

2. OCENA OGÓLNA
Przeprowadzone w latach 2014–2017 modernizacje skontrolowanych obiektów kolejowych (dworców i peronów) nie zapewniły osobom z niepełnosprawnością – na równych zasadach z innymi pasażerami – dostępu do przewozów
kolejowych. We wszystkich badanych przypadkach, w wyniku modernizacji,
nastąpiła jednak wyraźna poprawa dostępności tych obiektów, w szczególności
dla osób z ograniczeniami ruchowymi oraz z deficytem słuchu. W żadnym ze
skontrolowanych obiektów stwierdzone przeszkody nie wykluczały możliwości korzystania z transportu kolejowego przez osoby z niepełnosprawnością.
Niektóre z utrudnień powodowały jednak konieczność wsparcia ze strony osób
towarzyszących albo asysty personelu dworca.

Brak zapewnienia
– na równych zasadach
z innymi osobami
– dostępu do przewozów
kolejowych

Na etapie przygotowania badanych inwestycji przewidziano szereg rozwiązań ułatwiających orientację i poruszanie się po obiektach kolejowych osobom
z niepełnosprawnością. Zaplanowano trasy wolne od przeszkód oraz ścieżki
prowadzące, windy i pochylnie, odpowiednie kasy biletowe i toalety, a także
kontrastowe oznaczenia oraz systemy informacji wizualnej i głosowej.

Stwierdzono jednak przeszkody w dostępności badanych obiektów, które
powstały na etapie przygotowania inwestycji. Najczęściej utrudnienia te dotyczyły braku lub błędów w budowie ścieżek dotykowych dla osób niewidomych i słabowidzących, a także braków w wizualnym oznakowaniu tras dojścia do miejsc przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. Wskazane
wyżej rodzaje utrudnień wystąpiły na sześciu spośród siedmiu skontrolowanych dworców.

W przypadku trzech obiektów bariery w ich dostępności wynikały z nieprawidłowego – niezgodnego z projektem – wykonania robót budowlanych. Dotyczyło to w szczególności nieoznakowania wind w sposób czytelny dla osób
z dysfunkcją wzroku oraz braku dotykowych pasów ostrzegawczych przed
schodami.

Pozostałe istotne nieprawidłowości wynikały z bieżących działań podejmowanych przez obsługę dworca, już po etapie modernizacji. Na czterech dworcach
osoby z niepełnosprawnością nie mogły samodzielnie wejść do przystosowanej dla nich toalety. W trzech przypadkach urządzenia wzmacniające słuch
dla osób niedosłyszących nie działały prawidłowo, co wynikało z ich wadliwej
obsługi. Na jednym dworcu ścieżka dotykowa dla osób z dysfunkcją wzroku
była zastawiona przenośnymi barierkami, służącymi do wyznaczenia kolejek
do kas biletowych.

Zidentyfikowane utrudnienia w większości stanowiły bariery w dostępności
dla osób z deficytem wzroku (55% stwierdzonych przeszkód) oraz dla osób
z ograniczeniami ruchowymi (39% stwierdzonych przeszkód), natomiast 6%
utrudnień dotyczyło barier dla osób z deficytem słuchu.

Zdaniem NIK, utrudnienia w swobodnym poruszaniu się i orientacji osób z niepełnosprawnością na terenie obiektów kolejowych będą negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo w trakcie ewentualnej ewakuacji. W szczególności
należy zwrócić uwagę na zawieszanie informacji o ewakuacji na wysokości
niedostępnej dla osoby na wózku inwalidzkim lub osoby z deficytem wzroku
(stwierdzone na trzech dworcach). W dwóch przypadkach nie zapewniono
w windach informacji pismem Braille’a o sposobie wzywania pomocy, zaś
wymiary wind nie pozwalały na transport osób na noszach.
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3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Modernizacja
dworców w latach
2014–2017

1. W latach 2014–2017 PKP przeprowadziła modernizację 20 spośród 632
czynnych dworców kolejowych. Jej celem była poprawa jakości obsługi
podróżnych, w tym także poprawa dostępności dworców dla osób z niepełnosprawnością. Kontrolą NIK objęto cztery większe dworce9 (Bydgoszcz Główna, Kraków Główny, Opole Główne, Szczecin Główny) oraz
trzy mniejsze (Kalisz, Kędzierzyn-Koźle, Piła Główna). W badaniach kontrolnych uwzględniono także dostępność peronów na linii kolejowej nr 248
Gdańsk Wrzeszcz–Gdańsk Osowa oraz peronów przy dwóch skontrolowanych dworcach: Kraków Główny oraz Szczecin Główny.
Infografika nr 1
Lokalizacja dworców kolejowych zmodernizowanych w latach 2014–2017, w tym obiektów
skontrolowanych przez NIK

Źródło: Dane z kontroli NIK.

Łączny koszt modernizacji siedmiu skontrolowanych dworców kolejowych
wyniósł 486,5 mln zł, w tym 184 mln zł stanowiło dofinansowanie ze
środków z budżetu Unii Europejskiej. Koszty poszczególnych inwestycji
wynosiły od 9,2 mln zł (Kalisz) do 192,0 mln zł (Bydgoszcz Główna).
Koszt modernizacji skontrolowanych peronów kolejowych wyniósł
145,7 mln zł10, a koszt budowy przystanków kolejowych na linii nr 248
wyniósł 58,7 mln zł 11.
9

8

Dworce kategorii „premium” – obiekty zlokalizowane w dużych miastach, obsługujące ruch
międzynarodowy, międzywojewódzki i regionalny, jednocześnie ważne węzły komunikacyjne
na poziomie krajowym, postrzegane jako wizytówka kraju lub miasta, oferujące podróżnym
szereg usług komercyjnych.

10 W tym środki z budżetu Unii Europejskiej (dalej: „UE”) – 76,5 mln zł.
11 W tym środki z budżetu UE – 38,2 mln zł.

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
2. Celem inwestycji współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej było pełne dostosowanie dworców kolejowych do wymogów technicznych specyfikacji interoperacyjności12 (TSI PRM). Celem pozostałych
inwestycji – dofinansowanych jedynie z budżetu państwa – było zwiększenie dostępności budynku dworca dla osób z niepełnosprawnością13.

Cele modernizacji

W przypadkach, kiedy TSI PRM nie określa szczegółowo sposobu projektowania rozwiązań poprawiających dostępność obiektów dla osób z niepełnosprawnościami, należy odwołać się do zasad uniwersalnego projektowania.
Zostało ono zdefiniowane w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Polega to na stosowaniu takich rozwiązań, które są użyteczne dla
wszystkich ludzi, w jak największym zakresie, bez potrzeby adaptacji lub
specjalistycznych zmian. Zasady uniwersalnego projektowania wskazują,
jak należy projektować m.in. przestrzeń publiczną, aby służyła ona wszystkim użytkownikom, bez względu na ich ograniczenia w sprawności. Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania
minimalizuje konieczność wprowadzania kolejnych udogodnień, często stosowanych w sposób niekonsekwentny czy niejednolity. Nie bez znaczenia
jest też fakt, że uwzględnienie potrzeb osób z niepełnosprawnością jeszcze
w fazie projektowania, znacząco ogranicza późniejsze koszty dostosowania
przestrzeni i obiektów publicznych15.

Uniwersalne
projektowanie

Zgodnie z motywem 9 preambuły TSI PRM 2008 stosowanie tej specyfikacji miało doprowadzić do ujednolicenia przepisów, jakie należało przyjąć
na rzecz osób z niepełnosprawnością podróżujących koleją. Stacje i odpowiednie fragmenty infrastruktury powinny zapewnić zbliżony poziom
dostępności dla powyższych osób w całej sieci transeuropejskiej. Ułatwienia dostępu do stacji dla osób z niepełnosprawnością mają przyczynić się
do zwiększenia liczby pasażerów o osoby, które zmuszone były do korzystania z innych środków transportu14.

TSI PRM

Od lutego 2016 r. – w specyfikacji istotnych warunków zamówień dotyczących modernizacji dworców kolejowych – PKP wprowadziło „Wytyczne
w zakresie dostosowania obiektów dworcowych dla osób o ograniczonej
mobilności”. Wytyczne te opierały się m.in. na rekomendacjach Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego, standardach zawartych w rozporządze-

12 Były to dworce kolejowe Bydgoszcz Główna, Kraków Główny, Szczecin Główny. Wsparcie ze
środków unijnych następowało na podstawie umów o dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, zawartych pomiędzy PKP a Centrum
Unijnych Projektów Transportowych.
13 Stosownie do celu, określonego w umowie nr 2/DTK/2014 o dofinansowanie z budżetu państwa
kosztów budowy i przebudowy dworców kolejowych realizowanych przez Polskie Koleje
Państwowe S.A., zawartej 1 lipca 2014 r. pomiędzy PKP a Ministrem Infrastruktury.
14 W punkcie 4.1. TSI PRM 2008 określone zostały, wykorzystane w trakcie niniejszej kontroli NIK,
wymogi dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych dla osób z niepełnosprawnością
w zakresie: parkingów, trasy wolnej od przeszkód, drzwi i wejść, posadzek, przeszkód
przezroczystych, toalet i stanowisk przewijania dla dzieci, urządzeń wolnostojących, kas
biletowych, punktów informacyjnych i punktów obsługi klienta, informacji wizualnej, informacji
mówionych, wyjść ewakuacyjnych, schodów, poręczy, podjazdów, wind, ruchomych chodników
i schodów, a także szkolenia dla personelu świadczącego usługi oraz pomoc pasażerom.
15 M. Wysocki i D. Załuski, Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych
z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania się, Urząd Transportu
Kolejowego, Warszawa 2017.
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Zakres modernizacji

niu Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra
i ich usytuowanie16 oraz opracowaniach eksperckich. Odpowiednie własne
wytyczne PLK sformułowała w 2017 r. 17 Natomiast od listopada 2017 r.
w PKP przyjęto do stosowania „Procedury audytu dostępności wraz z systemami identyfikacji wizualnej dworca”. Celem przewidywanych w przyszłości audytów dostępności ma być ujawnienie barier, wad i usterek,
które wynikałyby z niezgodności z zasadami uniwersalnego projektowania i wymogami TSI PRM.

3. Spośród objętych kontrolą dworców kolejowych, zakres inwestycji dworcowych obejmował: w czterech przypadkach – modernizację historycznych
budynków dworców kolejowych (Kalisz, Kędzierzyn-Koźle, Opole Główne,
Piła Główna), zaś w dwóch przypadkach – modernizację historycznego
budynku dworca wraz z budową nowego budynku (Bydgoszcz Główna,
Szczecin Główny). W przypadku dworca kolejowego Kraków Główny zakres
inwestycji obejmował wybudowanie obiektu dworcowego pod peronami,
z uwzględnieniem istniejących tam wcześniej przejść podziemnych.
W wyniku przeprowadzonych inwestycji zastosowano m.in. pochylnie, kontrastowe oznaczenie przezroczystych drzwi, automatyczny system otwierania drzwi18. W budynkach dworców zamontowano tyflograficzne tablice
informacyjne, z dotykowymi oznaczeniami pismem Braille’a19.

Zmodernizowane dworce wyposażone były w system tablic kierunkowych
wskazujących m.in. lokalizację peronów, wind, miejsc sprzedaży biletów, toalet, miejsc do przewijania dzieci, poczekalni, parkingu, przystanków komunikacji miejskiej. Znajdujące się w zmodernizowanych budynkach dotykowe ścieżki
prowadzące, pola uwagi oraz pasy ostrzegawcze dla osób niewidomych i słabowidzących obejmowały kasy biletowe oraz punkty obsługi klienta20.

W przypadku większości skontrolowanych dworców21, w ramach modernizacji, zapewniono też kasy biletowe z obniżonym blatem, przystosowane
do obsługi osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Kasy biletowe
posiadały sprawne urządzenia komunikacji głosowej (interkomy)22.

Zamontowane windy wyposażone były m.in. w oznakowanie dotykowe oraz
system komunikacji głosowej23. Sześć z siedmiu skontrolowanych dworców posiadało toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Rozmiary tych pomieszczeń umożliwia ły manewrowanie wózkiem
inwalidzkim; wyposażono je także w uchwyty ułatwiające korzystanie
z urządzeń higieniczno-sanitarnych. Na każdym z dworców zapewniono
stanowiska do przewijania dzieci.
16 Dz. U. Nr 144, poz. 859. W zakresie ścieżek dotykowych.
17 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektów obsługi
podróżnych, Warszawa, 2017.
18 Bydgoszcz Główna, Kalisz, Kędzierzyn-Koźle, Szczecin Główny.

19 Kalisz, Kędzierzyn-Koźle, Piła Główna, Szczecin Główny.
20 Bydgoszcz Główna, Kalisz, Kędzierzyn-Koźle, Piła Główna, Szczecin Główny.

10

21 Bydgoszcz Główna, Kalisz, Kędzierzyn-Koźle, Kraków Główny, Piła Główna, Szczecin Główny.
22 Bydgoszcz Główna, Kalisz, Kędzierzyn-Koźle, Kraków Główny.
23 Bydgoszcz Główna, Piła Główna, Szczecin Główny.
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Dobre praktyki
W ramach przeprowadzonej kontroli NIK zidentyfikowano też szereg dobrych
praktyk. Rozwiązania te w sposób ponadstandardowy ułatwiały osobom z niepełnosprawnością dostęp do transportu kolejowego lub pozytywnie wpływały
na ich bezpieczeństwo podczas korzystania z obiektów obsługi podróżnych.
Infografika nr 2
Najistotniejsze dobre praktyki

Źródło: Dane z kontroli NIK.

Stwierdzone dobre praktyki obejmowały w szczególności: dostęp do usługi
tłumacza języka migowego online w punktach obsługi klienta na dworcach
kategorii „premium”24, wyznaczenie dla osób z niepełnosprawnością miejsca oczekiwania na obsługę dworca25, zapewnienie pomieszczenia, w którym
osoba z nagle pogorszonym stanem zdrowia oczekuje na przyjazd Pogotowia Ratunkowego, a także – udostępnienie dróg dojazdowych do wszystkich
peronów dla pojazdów służb ratunkowych26, wydzielenie miejsca oczekiwania dla osób z dziećmi27, wyposażenie kolumn systemu przywoławczo-alarmowego w urządzenie wzmacniające słuch28, wyznaczenie ścieżek
dotykowych prowadzących do kolumn systemu przywoławczo-alarmowego29, wyposażenie tablic tyflograficznych w oznaczenia pismem Braille’a,
oznaczenia kolorystyczne i informację głosową30 oraz zapewnienie oznaczeń
dotykowych pismem Braille’a przy klamkach i uchwytach drzwi31.
24 Bydgoszcz Główna, Kraków Główny.
25 Bydgoszcz Główna, Kalisz.

26 Kraków Główny.
27 Bydgoszcz Główna.

28 Bydgoszcz Główna, Kraków Główny.
29 Szczecin Główny.
30 Bydgoszcz Główna, Szczecin Główny.
31 Szczecin Główny.
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Zidentyfikowane
utrudnienia

4. Większość zidentyfikowanych w kontroli utrudnień dotyczyło barier dla
osób z deficytem wzroku (55% stwierdzonych przeszkód) oraz dla osób
z ograniczeniami ruchowymi (39% stwierdzonych przeszkód). Ograniczenia w dostępności dla obu ww. grup osób wystąpiły na wszystkich siedmiu
badanych dworcach. W przypadku czterech zbadanych dworców utrudnienia dotyczyły także osób z deficytem słuchu (6% stwierdzonych przeszkód).
Infografika nr 3
Stwierdzone utrudnienia w podziale na poszczególne rodzaje ograniczeń

Źródło: Dane z kontroli NIK.

Infografika nr 4
Wybrane obszary definiujące kryteria dostępności obiektów publicznych dla osób
z dysfunkcją wzroku

Źródło: Dane z kontroli NIK.

Najistotniejsze utrudnienia w dostępności obiektów dla osób z deficytem
wzroku obejmowały: brak albo usterki trasy wolnej od przeszkód (w tym
ścieżek dotykowych dla osób niewidomych32), brak wyposażenia wind osobowych w system informacji głosowej, słabą słyszalność komunikatów głosowych, lub brak informacji pismem Braille’a o sposobie wzywania pomocy
w windzie33, a także brak wyposażenia toalet dla osób z niepełnosprawnością w oznaczenia pismem Braille’a34.
32 Bydgoszcz Główna, Kędzierzyn-Koźle, Kraków Główny, Opole Główne, Piła Główna, Szczecin
Główny.
33 Bydgoszcz Główna, Kraków Główny, Opole Główne.
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34 Kraków Główny.
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Przykłady
Trasa wolna od przeszkód, wyznaczona na dworcu Kraków Główny, nie posiadała ciągłych ścieżek dotykowych. W szczególności ścieżki dotykowe nie obejmowały żadnej z wind prowadzących na perony z poziomu pasażu pieszego ani
holu kasowego. Ścieżki dotykowe na poziomie antresoli obejmowały jedynie
windy prowadzące jedynie na trzy z pięciu peronów oraz do holu kasowego.
Ponadto pola uwagi w pasażu pieszym oraz na antresoli nie łączyły się z jakimikolwiek ścieżkami dotykowymi, w związku z czym oznakowanie to miało
niewielką użyteczność dla osób z deficytem wzroku.

Trasa ścieżek prowadzących dla osób osobom niewidomych i słabowidzących
na dworcu Bydgoszcz Główna nie uwzględniała kolumn systemu przywoławczo-alarmowego.

Infografika nr 5
Wybrane obszary definiujące kryteria dostępności obiektów publicznych dla osób
z ograniczeniami ruchowymi

Źródło: Dane z kontroli NIK.

Stwierdzone problemy w dostępności obiektów do obsługi podróżnych wiązały się także z utrudnieniami dostępu dla osób z ograniczeniami ruchowymi (38% stwierdzonych przeszkód).

Najistotniejsze utrudnienia w dostępności dla osób z ograniczeniami
ruchowymi dotyczyły braku lub niedokładnego oznakowania tras dojścia
do poszczególnych stref dworca kolejowego35, braku wyposażenia schodów w obustronne podwójne poręcze oraz żółte pasy ostrzegawcze36. Problem także stanowiło umieszczania urządzeń37 i informacji38 zbyt wysoko,
co utrudniało ich wykorzystanie przez osoby poruszające się na wózku
inwalidzkim.
Przykłady

Wejście do budynku dworca kolejowego Piła Główna od strony parkingu było
niedostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, ze względu
na znajdujące się tam dwa stopnie. Brak podjazdu wynikał z nieuwzględnienia w tym zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnością podczas przygotowywania inwestycji. Brak też było informacji o położeniu wejścia do budynku

35 Bydgoszcz Główna, Kędzierzyn-Koźle, Kraków Główny, Opole Główne, Piła Główna, Szczecin
Główny.
36 Bydgoszcz Główna, Kędzierzyn-Koźle, Opole Główne, Piła Główna.
37 Bydgoszcz Główna, Kalisz, Kędzierzyn-Koźle, Opole Główne, Piła Główna.
38 Rozkładów jazdy, planów ewakuacyjnych oraz oznakowania wyjść ewakuacyjnych.
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dostępnego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Natomiast
korzystanie przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim z czterech
wyjść z budynku tego dworca na perony było utrudnione. Wejścia te były
bowiem wyposażone w dwuskrzydłowe drzwi wahadłowe.
Jedyne wejście do budynku dworca Piła Główna, pozbawione utrudnień dla
osób poruszających się na wózku inwalidzkim, znajdowało się na kondygnacji
(-) 1 i łączyło się ono z przejściem podziemnym pod peronami do przystanku
komunikacji miejskiej.

Na placu spoczynkowym przy dworcu Bydgoszcz Główna nie przewidziano
rozwiązań zapewniających dostępność tego obiektu dla osób poruszających się
na wózku inwalidzkim. Natomiast na przydworcowym parkingu nie zaprojektowano obniżenia krawężnika w miejscu bezpośrednio sąsiadującym z dwoma
miejscami postojowymi dla pojazdów osób z niepełnosprawnością.
Infografika nr 6
Wybrane obszary definiujące kryteria dostępności obiektów publicznych
dla osób z deficytem słuchu

Źródło: Dane z kontroli NIK.

Utrudnienia związane z dostępnością badanych obiektów dla osób z deficytem słuchu były spowodowane brakiem zainstalowania, oznakowania
albo poprawnego działania pętli indukcyjnych. Przypadki takie stwierdzono
na czterech dworcach kolejowych39.
Przykład

Przy żadnym stanowisku kasowym na dworcu kolejowym Piła Główna nie
działała pętla indukcyjna. Przyczyną tej nieprawidłowości było zdemontowanie odpowiedniego oprzyrządowania, w związku ze zmianą aranżacji pomieszczenia.

Niezależnie od utrudnień, wynikających z przeprowadzonej modernizacji
dworców, niektóre problemy z dostępnością miały charakter organizacyjny.
Stwierdzono m.in. przypadki niezapewnienia osobie z niepełnosprawnością
poprawnej asysty podczas korzystania z dworca. Były to także przypadki,
w których ignorowano zajmowanie przez osoby nieuprawnione miejsc parkingowych przeznaczonych dla pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnością40. W trzech przypadkach wadliwa obsługa pętli indukcyjnych
powodowała brak ich działania lub ich nieprawidłowe funkcjonowanie41.
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39 Bydgoszcz Główna, Opole Główne, Piła Główna i Szczecin Główny.
40 Bydgoszcz Główna.
41 Bydgoszcz Główna, Piła Główna i Szczecin Główny.
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Infografika nr 7
Stwierdzone utrudnienia według przyczyn ich powstania

Źródło: Dane z kontroli NIK.

5. Podczas przygotowania modernizacji kolejowych obiektów obsługi
podróżnych inwestorzy (PKP, PLK, PKM) nie uwzględnili w pełni potrzeb
osób z niepełnosprawnością. Tymczasem, zgodnie z dyspozycją art. 21
ust. 1 rozporządzenia dotyczącego praw pasażerów, podmioty zarządzające stacjami kolejowymi mają obowiązek zapewnienia dostępności stacji,
peronów i innych pomieszczeń osobom z niepełnosprawnością, zgodnie
z warunkami określonymi w TSI PRM. Wymóg ten obowiązywał na terenie Polski w okresie od 3 grudnia 2009 r.42 do 30 czerwca 2011 r., po czym
został zawieszony43. Jednakże z dniem 31 lipca 2014 r., na podstawie § 98
ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie44, wprowadzono obowiązek projektowania, budowania lub przebudowywania obiektów do obsługi
podróżnych, przy zachowaniu wymagań TSI PRM 200845.

Przygotowanie
inwestycji

Pomimo okresowego zwolnienia ze stosowania art. 21 ust. 1 rozporządzenia dotyczącego praw pasażerów, w ocenie NIK celowe było jednak
uwzględnienie wymogów TSI PRM w dokumentacji projektowej przewidywanych do zmodernizowania obiektów, skoro obiekty te powinny być
dostępne dla osób z niepełnosprawnością po upływie okresu zwolnienia
ze stosowania powyższego przepisu.

42 Data wejścia w życie rozporządzenia dotyczącego praw pasażerów. Przed tą datą sporządzone
zostały dokumentacje projektowe modernizacji dworca kolejowego i peronów na stacji Kraków
Główny.
43 Na okres do 2 grudnia 2019 r. – na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
25 maja 2011 r. w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE)
nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów
w ruchu kolejowym (Dz. U. Nr 117, poz. 683) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów
rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw
i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. U. poz. 1680).
44 Dz. U. Nr 151, poz. 987, ze zm. Dalej: „rozporządzenie w sprawie warunków technicznych budowli
kolejowych”.
45 Po tej dacie zostały sporządzone: projekt budowlany modernizacji dworca kolejowego Szczecin
Główny oraz projekty zamienne modernizacji dworców kolejowych Opole Główne, Kędzierzyn
Koźle i Kalisz.
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W przypadku pięciu z siedmiu badanych modernizacji dworców kolejowych odebrana przez PKP dokumentacja projektowa nie w pełni uwzględniała potrzeby osób z niepełnosprawnością. W dokumentacji projektowej
dotyczącej dworców Kraków Główny i Kędzierzyn-Koźle nie przewidziano
prawidłowo wyznaczonej i oznakowanej dotykowo trasy wolnej od przeszkód. Na terenie dworca Bydgoszcz Główna nie przewidziano dostępności
placu spoczynkowego i przydworcowego parkingu dla osób poruszających
się na wózku inwalidzkim. Nie przewidziano również systemów informacji
głosowej i oznaczeń dotykowych dla osób niewidomych w dźwigach osobowych Bydgoszcz Główna i Opole Główne.
W dwóch przypadkach ścieżki prowadzące dla osób z dysfunkcją wzroku
zostały wytyczone w bliskim sąsiedztwie przeszkód46. Posługując się
zasadami uniwersalnego projektowania (tj. uwzględniając wymiary
anatomiczne człowieka), szerokość skrajni poprzecznej, umożliwiającej
poruszanie się przy użyciu laski dla niewidomych, powinna wynosić co najmniej 0,9 m47.

Realizacja inwestycji

Budynki dwóch z siedmiu skontrolowanych dworców kolejowych były wpisane do rejestru zabytków48. Odstąpienie od spełnienia niektórych wymogów TSI PRM w tych przypadkach było spowodowane – według PKP
– koniecznością ochrony zabytkowych części tych obiektów. W trakcie kontroli PKP nie przedłożyła dokumentów potwierdzających, że spełnienie
w powyższym zakresie wymogów TSI PRM zostało negatywnie zaopiniowane przez właściwych konserwatorów zabytków. Powyższe wiązało się
z pozostawieniem takich utrudnień dla osób poruszających się na wózku
inwalidzkim, jak otwierane ręcznie wahadłowe drzwi (Piła Główna) oraz
brak kasy biletowej z obniżonym blatem (Opole Główne). Natomiast utrudnienia dla osób z deficytem wzroku stanowiły nie kontrastujące z tłem ławki
oraz obiekty bez zaokrąglonych krawędzi (Piła Główna), a także brak kontrastowego i dotykowego oznaczenia krawędzi stopni schodów (Opole Główne).
6. Przebudowa pięciu z siedmiu skontrolowanych dworców oraz peronów
na dwóch badanych stacjach kolejowych – w zakresie elementów służących
osobom z niepełnosprawnością – została zrealizowana zgodnie z dokumentacją projektową. Dokonując zmian projektów budowlanych inwestorzy49 nie
uwzględnili elementów, które mogły zwiększyć zgodność inwestycji z wymogami TSI PRM w zakresie tras wolnych od przeszkód, schodów oraz oznaczeń.
W przypadku trzech obiektów inwestorzy dokonali odbioru robót, pomimo
że nie wykonano przewidzianych w dokumentacji projektowej ułatwień dla osób
z niepełnosprawnością, takich jak ścieżki prowadzące50, oznakowanie dotykowe
schodów51, czy oznakowanie dotykowe w kabinach dźwigów osobowych52.

46 Na przykład na peronach stacji kolejowej Szczecin Główny oraz na przystankach linii kolejowej
nr 248.
47 M. Wysocki i D. Załuski.

48 Opole Główne, Piła Główna.
49 PKP, PLK, PKM.

50 Kędzierzyn Koźle – ścieżki prowadzące na terenie placu przydworcowego; perony na stacji
kolejowej Szczecin Główny – przerwanie ciągłości ścieżki dotykowej w miejscach lokalizacji
pokryw studzienek kanalizacyjnych.
51 Bydgoszcz Główna – sześć ciągów schodów.

16

52 Bydgoszcz Główna.

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Przykłady
Na dworcu Bydgoszcz Główna kabiny dźwigów osobowych nie posiadały oznakowania przeznaczonego dla osób z dysfunkcją wzroku w zakresie, w jakim
było ono przewidziane w dokumentacji projektowej. Nie wykonano też oznakowania dotykowego sześciu ciągów schodów w obrębie głównego budynku
dworca.
Na dworcu Kędzierzyn Koźle niezgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową dotyczyła braku ścieżek prowadzących na terenie placu przydworcowego oraz braku wyposażenia schodów w obustronne, podwójne
poręcze. Nie wykonano także podjazdu przewidzianego dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Na peronach stacji kolejowej Szczecin Główny stwierdzono przerwanie ciągłości ścieżki dotykowej w miejscach lokalizacji pokryw studzienek kanalizacyjnych.

7. W wyniku kontroli stwierdzono w dwóch zmodernizowanych budynkach dworców53 – niezgodny z prawem krajowym54 – brak wind umożliwiających transport osób na noszach. Natomiast na terenie trzech dworców
kolejowych informacje dotyczące ewakuacji były umieszczane na wysokości
utrudniającej ich odczytanie przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim lub osoby słabowidzące55.

Problemy związane
z ewakuacją

NIK zwraca również uwagę, że brak spełniania wymogów TSI PRM ma
negatywny wpływ na bezpieczeństwo pasażerów podczas ewakuacji.
Przykład

Na dworcach kolejowych Bydgoszcz Główna i Kraków Główny w żadnym
z dźwigów osobowych nie umieszczono oznaczeń pismem Braille’a, dotyczących sposobu obsługi urządzeń komunikacji głosowej SOS. Nie było tam także
możliwości uzyskania informacji głosowej odnośnie pomocy.

W związku ze wskazanymi powyżej utrudnieniami, dla zapewnienia sprawnej ewakuacji pasażerów znaczenie ma także odpowiednie przeszkolenie osób udzielających asysty osobom z niepełnosprawnością. Natomiast
w trakcie kontroli NIK stwierdzono, że PKP nie zapewniło skutecznie,
w ramach zleconej usługi ochrony dworca Bydgoszcz Główna, aby zadanie
asysty realizowały osoby odpowiednio przeszkolone w pomocy osobom
poruszającym się na wózku inwalidzkim oraz osobom z deficytem wzroku.

53 Pięć z siedmiu badanych dworców kolejowych było wyposażonych w ogólnodostępne dźwigi
osobowe. Brak odpowiednich wind stwierdzono na dworcach kolejowych Bydgoszcz Główna,
Kraków Główny.
54 § 193 ust. 2 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, ze zm.) Zgodnie
z normą PNEN 1865 długość noszy powinna wynosić 195 cm (-5 cm/+2 cm).
55 Bydgoszcz Główna, Kalisz, Piła Główna.
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4. WNIOSKI
Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje do Ministra Infrastruktury o podjęcie działań, które zapewnią wprowadzenie do krajowych regulacji
prawnych obowiązku stosowania zasad uniwersalnego projektowania obiektów budowlanych o użyteczności publicznej, zgodnie z dyspozycją
art. 4 ust. 1 lit. a oraz lit. f Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
i definicją uniwersalnego projektowania, zawartą w art. 2 tej Konwencji.

Przestrzeganie zasad uniwersalnego projektowania przestrzeni publicznej ma szczególne znaczenie w przypadku dostępu do usług transportu
kolejowego. Działa tu bowiem wiele podmiotów, od których zależy faktyczna możliwość korzystania z przewozów kolejowych przez pasażerów
z ograniczeniami w mobilności czy percepcji. Osoby te często nie są i nie
muszą być świadome, że do innego podmiotu należy dworzec, do innego
peron, a kolejny odpowiada za chodnik prowadzący do dworca; inny jeszcze
zapewnia obsługę kas biletowych. Należy zatem tworzyć takie rozwiązania przestrzenne, które zapewnią możliwość samodzielnego i niezależnego
korzystania z usług przewozowych. Pozwoli to osobom z niepełnosprawnością dotrzeć do miejsca pracy, edukacji, leczenia, sportu, itp., a więc
przyczyni się do integracji i uczestnictwa tych osób w życiu społeczno-gospodarczym kraju.

Polska, ratyfikując w 2012 r. powyższą Konwencję, zobowiązała się podejmować działania w celu umożliwienia wszystkim osobom z ograniczoną
sprawnością samodzielnego życia i bezpiecznego uczestnictwa we wszystkich jego sferach. W związku z tym konieczne stało się wspieranie przez
Państwo zasady uniwersalnego projektowania przy tworzeniu norm,
m.in. poprzez przyjęcie odpowiednich środków ustawodawczych i administracyjnych, zapewniających ww. osobom dostęp do środowiska fizycznego,
transportu, informacji, technologii i usług na równych zasadach z innymi
obywatelami.
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5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
W 2017 r. w Polsce były 632 czynne dworce kolejowe, z czego PKP zarządzała 574 takimi obiektami56. W latach 2014–2017 PKP przeprowadziła przebudowę lub modernizację 20 dworców kolejowych. Kontrola
NIK objęła przebudowę lub modernizację siedmiu z nich. Celem kontroli
było sprawdzenie czy przebudowane i zmodernizowane dworce kolejowe
zapewniają dostęp do tych obiektów dla osób z niepełnosprawnością.

Cztery największe ze skontrolowanych obiektów stanowiły dworce kategorii „premium” (Bydgoszcz Główna, Kraków Główny, Opole Główne, Szczecin
Główny). Skontrolowano także trzy mniejsze dworce (Kalisz, Kędzierzyn-Koźle oraz Piła Główna).

Kontrolą objęto również dostępność przystanków osobowych zlokalizowanych na nowo wybudowanej linii kolejowej nr 248, Gdańsk Wrzeszcz–
–Gdańsk Osowa, o długości 18,6 km. Zakres kontroli obejmował również
modernizację peronów powiązanych z dwoma ze skontrolowanych dworców57 oraz ww. linią kolejową nr 24858.

5.1. Dworzec kolejowy Bydgoszcz Główna

Głównym celem inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy” była poprawa atrakcyjności budynku dworca
i jego otoczenia, a także poprawa jakości obsługi pasażerów. Jako jeden
z celów szczegółowych wskazano likwidację barier dla osób z niepełnosprawnością, zaś wskaźnikiem rezultatu było pełne dostosowanie kompleksu dworca Bydgoszcz Główna do standardów TSI PRM do końca 2015 r.
Inwestycję realizowało w latach 2014–2015 PKP59 przy współpracy z PLK60.
Wartość inwestycji wyniosła 192,0 mln zł61.
Wyniki kontroli NIK wykazały, że realizacja inwestycji przyczyniła się
do poprawy jakości obsługi pasażerów, w tym również osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności poruszania się. Kontrola zidentyfikowała jednak szereg problemów, mających wpływ na ograniczenia
w dostępności dworca Bydgoszcz Główna dla osób z niepełnosprawnością.

56 Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Zmieniamy polską kolej, Warszawa 2017.
57 Kraków Główny oraz Szczecin Główny.

58 Perony na stacji kolejowej Gdańsk Wrzeszcz.
59 PKP było odpowiedzialne za roboty budowlane związane z modernizacją obiektów dworcowych.
60 PLK było odpowiedzialne za modernizację peronów oraz przejścia podziemnego pod torami.
Ta część inwestycji była objęta kontrolą NIK nr 160/2017/P/16/061/LBY Budowa systemu
publicznego transport zbiorowego na terenie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.
61 Z tego środki z budżetu UE stanowiły 83,6 mln zł, środki z budżetu państwa 35,8 mln zł, środki
własne 72,6 mln zł. Według danych PKP S.A. wielkość rzeczywista obliczona po zakończeniu
inwestycji, uwzględniająca roboty realizowane przez PLK.
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Infografika nr 8
Obiekty obsługi podróżnych związane z dworcem Bydgoszcz Główna

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Poprawa dostępności
dworca i stacji

Przy przebudowie dworca zastosowano rozwiązania służące likwidacji
barier architektonicznych oraz ułatwienia w zakresie korzystania z obiektów obsługi podróżnych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Po przebudowie wejścia do budynków dworca stwarzały dogodne warunki
ruchu osobom z niepełnosprawnością. Zastosowano pochylnie, kontrastowe
oznaczenie przezroczystych drzwi, automatyczny system otwierania drzwi
i odpowiednie wymiary pomieszczeń wejściowych. Wejścia do budynków
oraz trasy wolne od przeszkód były odpowiednio oznaczone i oświetlone.
Zdjęcie nr 1
Wejście do budynku dworca Bydgoszcz Główna – nakładki oznaczone pismem Braille’a
na podwójnej poręczy schodów, dotykowe ścieżki prowadzące i pasy ostrzegawcze
przed automatycznie otwieranymi drzwiami, kontrastowe (żółte) oznakowanie drzwi

Źródło: Materiały z kontroli NIK.
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Zastosowano dotykowe ścieżki prowadzące, pola uwagi oraz pasy ostrzegawcze dla osób niewidomych i słabowidzących. Na antypoślizgowych
płytach peronowych zapewniono oznakowanie ostrzegawcze. Zastosowano również system tablic kierunkowych wskazujących m.in. lokalizację peronów, wind, miejsc sprzedaży biletów, toalet, miejsc do przewijania
dzieci, poczekalni, parkingu, przystanków komunikacji miejskiej. Ułatwiało
to poruszanie się po obiektach dworcowych, a w szczególności – znalezienie odpowiednich miejsc obsługi podróżnych.
Zdjęcie nr 2
Płyty peronowe o właściwościach antypoślizgowych, z oznaczeniami wizualnymi i dotykowymi

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Kasy biletowe były przystosowane do obsługi osób poruszających się
na wózku inwalidzkim oraz były wyposażone w urządzenia komunikacji
głosowej. Również działające na dworcu kolumny systemu przywoławczo-alarmowego (tzw. stacje SOS-INFO) były dostępne dla osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich.
Na dworcu działał system zapowiedzi głosowych oraz tablice dynamicznej informacji pasażerskiej, podające informację o przyjazdach i odjazdach
pociągów. Windy wyposażone były m.in. w system komunikacji głosowej.
Poręcze schodów zostały odpowiednio oznakowane pismem Braille’a.
Toalety dla osób z niepełnosprawnością zostały odpowiednio dostosowane.
Ich wejścia nie posiadały progu, wyposażone były w uchwyty ułatwiające
korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, a także w system wzywania pomocy. W pomieszczeniach toalet znajdowały się również stanowiska
do przewijania dzieci.

Przed budynkiem dworca zapewniono odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla pojazdów przewożących uprawnione osoby z niepełnosprawnością.

Na dworcu Bydgoszcz Główna nie zidentyfikowano przeszkód uniemożliwiających korzystanie osobom z niepełnosprawnością z przewozów kolejowych.
Pozytywnie oceniono dostosowanie peronów kolejowych do korzystania
z nich przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Przeprowadzone
przez NIK oględziny z udziałem osoby poruszającej się na wózku wykazały,
że wsiadanie i wysiadanie z pociągu nie sprawiało jej trudności.
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Zdjęcie nr 3
Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim wjeżdżająca samodzielnie po rozłożonej
rampie do niskopodłogowego pociągu stojącego przy peronie nr 1
na stacji Bydgoszcz Główna

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Dobre praktyki
Punkt obsługi klienta posiadał dostęp do usługi tłumacza języka migowego
online.

Wyznaczono miejsca oczekiwania na obsługę dworca dla osób z niepełnosprawnością.

Kolumny systemu przywoławczo-alarmowego wyposażone były w urządzenie
wzmacniające słuch (pętlę indukcyjną).

Część tablic tyflograficznych była wyposażona zarówno w oznaczenia pismem
Braille’a, jak również w oznaczenia kolorystyczne oraz informację głosową.
Zidentyfikowane
utrudnienia

Utrudnienia dla osób
z ograniczeniami
ruchowymi

Wydzielono miejsce oczekiwania dla osób z dziećmi.

Przy przebudowie dworca – zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji projektu – nie ustrzeżono się jednak błędów. W efekcie powstały ograniczenia w dostępie i możliwości korzystania z obiektów obsługi podróżnych
dla osób z ograniczeniami ruchowymi oraz z deficytami wzroku i słuchu.

Kontrola wykazała nieodpowiednie wykonanie miejsc parkingowych przeznaczonych dla uprawnionych osób z niepełnosprawnością. Brak obniżenia
krawężnika uniemożliwiał wjazd z parkingu na chodnik osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Stwierdzono również brak znaków drogowych, informujących o wyłączności użytkowania powyższych miejsc
parkingowych przez kierujących pojazdami przewożącymi uprawnione
osoby z niepełnosprawnością.
Automaty do sprzedaży biletów i infomaty nie były przystosowane dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Urządzenia te wyposażono
w elementy obsługi, znajdujące się na wysokości przekraczającej 1,2 m.
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Zdjęcie nr 4
Przykład infomatu bez swobodnego dostępu do pól wyboru na ekranie dotykowym
urządzenia dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Sześć ciągów schodów nie było wyposażonych w obustronne podwójne
poręcze, co stanowiło utrudnienie w korzystaniu z nich m.in. przez osoby
z deficytem wzrostu oraz osoby podróżujące z małymi dziećmi.
Osobom z ograniczeniami ruchowymi nie zapewniano dostępu do tarasu
widokowego w głównym budynku dworca przy pomocy windy. Wynikało
to z faktu, że wyjście z windy na taras widokowy znajdowało się w zamkniętym dla podróżnych, niewykorzystywanym lokalu użytkowym.

Pochyła powierzchnia przydworcowego placu spoczynkowego stwarzała
ryzyko niekontrolowanego zjazdu wózka inwalidzkiego albo wózka dziecięcego w kierunku wychodzących na ten plac schodów. Oprócz schodów,
dostęp do placu spoczynkowego zapewniany był przez pochyły chodnik,
nie wyposażony jednak w dwupoziomowe poręcze. Ich brak powodował,
że osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim nie była w stanie samodzielnie podjechać w górę chodnika. W ocenie NIK utrudnienia w korzystaniu z placu spoczynkowego przez osoby z niepełnosprawnością mogą być
uznane za przejaw ich wykluczenia.
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Zdjęcie nr 5
Plac spoczynkowy przy budynku głównym dworca Bydgoszcz Główna, z pochyleniem
terenu w kierunku schodów – teren nieprzystosowany do potrzeb osób poruszających się
na wózku inwalidzkim

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Utrudnienia dla osób
z deficytem wzroku

Tablice tyflograficzne zawierały informację o lokalizacji ruchomych schodów, jednak w budynku nie przewidziano i nie wykonano dotykowego
oznakowania dla osób niewidomych i słabowidzących, prowadzącego
do tych schodów. Oględziny przeprowadzone przez NIK z udziałem osoby
z dysfunkcją wzroku wykazały, że w przypadku, gdy oznakowanie dotykowe
nie prowadzi do ruchomych schodów, ich odnalezienie przez taką osobę
jest znacznie utrudnione.

Tablice tyflograficzne nie zawierały informacji, które z wejść do budynku
głównego prowadziły na perony, pomimo że wejścia te były dostępne bezpośrednio z każdego poziomu budynku. Wyniki oględzin potwierdziły,
że informacja na temat wyjść prowadzących osoby niedowidzące na perony
jest istotna i powinna znaleźć się również na tablicach tyflograficznych. Jako
utrudnienie zidentyfikowano także fakt, że do kolumn systemu przywoławczo-alarmowego nie poprowadzono ścieżek dotykowych albo nie zastosowano dźwiękowych sygnałów przywołujących.

Kontrola wykazała także brak jednolitości stosowania ścieżek dotykowych
na terenie dworca Bydgoszcz Główna. W przypadku jednej z toalet ścieżka
dotykowa prowadziła do bramki służącej do pobierania opłat. W drugim przypadku ścieżka prowadziła do drzwi toalety (nie przewidziano
tam bramki do pobierania opłat). Oględziny przeprowadzone przez NIK
z udziałem osób z niepełnosprawnością wykazały, że dwa różne rozwiązania dostępu do toalety spowodowały dezorientację osób z dysfunkcją
wzroku. W ocenie uczestniczących w oględzinach specjalistów ścieżkę dotykową należało doprowadzić do samych drzwi toalety. Umożliwiłoby to osobie z dysfunkcją wzroku samodzielne skorzystanie z tego pomieszczenia.
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Zdjęcia nr 6 i 7
Ścieżki dotykowe prowadzące do dwóch ogólnodostępnych toalet na dworcu Bydgoszcz
Główna – do drzwi toalety prowadzi tylko ścieżka na zdjęciu po prawej

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Zwrócono również uwagę na zastosowanie elementów małej architektury
w kolorach, które nie kontrastowały z tłem, a także brak zastosowania
na schodach (na krawędzi pierwszego stopnia w górę i pierwszego stopnia
schodów w dół) żółtych pasów ostrzegawczych. Miało to negatywny wpływ
na ryzyka związane z bezpieczeństwem osób niedowidzących.
W windach brakowało oznakowania przeznaczonego dla osób z dysfunkcją wzroku w zakresie, w jakim było ono przewidziane w dokumentacji
projektowej (jego braku nie odnotowano jednak podczas odbioru robót).
Stwierdzono również nieprawidłowy opis pismem Braille’a62 przycisków
sterujących windami.

Podmioty zarządzające poszczególnymi częściami przejścia podziemnego,
łączącego sąsiadującą ulicę z budynkami dworca oraz peronami na stacji Bydgoszcz Główna (PKP i PLK), nie stosowały jednolitego oznakowania kontrastowego schodów prowadzących do budynków oraz schodów prowadzących
na perony63. W części tunelu zarządzanej przez PLK nie zastosowano kontrastowego oznakowania schodów w kolorze żółtym. Jednocześnie w części
tunelu zarządzanej przez PKP tylko na jednej krawędzi schodów zastosowano pionowy żółty pasek. Oględziny przeprowadzone przez NIK z udziałem
osób z niepełnosprawnością wykazały, że dla osób z głęboką wadą wzroku
kolor żółty jest najlepiej widoczny, a także istotne jest, aby oznakowanie kontrastowe stosowane było jednolicie i konsekwentnie.
Kontrola wykazała brak prawidłowego działania tzw. pętli indukcyjnych.
Urządzenia te umożliwiają poprawę słyszalności komunikatów głosowych
u osób słabosłyszących, posługujących się aparatami słuchowymi z cewką

62 Opis pismem Braille’a umieszczony przy jednym z przycisków panelu w kabinie windy oznaczał
„poziom 1”, zamiast: „poziom -1”.
63 Wykorzystuje się ustalenia kontroli P/16/061 Budowa systemu publicznego transport zbiorowego
na terenie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego [160/2017/P/16/061/LBY].

Utrudnienia dla osób
z deficytem słuchu
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indukcyjną. W wyniku oględzin stwierdzono przypadki braku sygnału lub
niezapewnienia dostatecznie mocnego poziomu sygnału w obszarach działania pętli indukcyjnej w budynkach dworca. Usterki te zostały usunięte
w trakcie kontroli NIK w ramach obowiązującej gwarancji.

Ustalono również, że odebrana przez PKP dokumentacja projektowa nie
przewidywała oznakowania (w budynku głównym dworca) miejsc działania pętli indukcyjnych. Miejsca te powinny być oznakowane piktogramami,
które sygnalizowały urządzenie wzmacniające słuch. Oznakowania takich
miejsc brakowało w dwóch obszarach działania pętli indukcyjnych oraz
przy ośmiu kasach biletowych. Oznakowanie zostało uzupełnione w trakcie kontroli NIK.
Infografika nr 9
Symbol wskazujący miejsca, w których znajdują się urządzenia wzmacniające słuch dla osób
korzystających z aparatów słuchowych (z włączoną cewką indukcyjną) – stosowany
przez PKP jako element oznakowania dworców kolejowych

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Pozostałe utrudnienia

W wyniku kontroli stwierdzono także przypadki ograniczenia dostępności
części pomieszczeń w głównym budynku dworca Bydgoszcz Główna oraz
obiektów sąsiadujących z tym budynkiem, wynikające z przyjętych rozwiązań organizacyjnych obsługi dworca, takie jak:

yy brak możliwości dostępu do toalety dla osób niewidomych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich bez asysty pracownika obsługi;
yy brak zapewnienia skutecznego reagowania przez podmiot świadczący
usługę ochrony dworca, w przypadkach zajęcia miejsca parkingowego wyznaczonego dla osoby z niepełnosprawnością przez osoby nieuprawnione oraz zajmowania miejsc parkingowych z przekroczeniem
dopuszczonego przez PKP czasu postoju.

Ewakuacja
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Kontrola NIK wykazała, że PKP nie zapewniło, w ramach zleconej usługi
ochrony dworca, aby zadanie to realizowały osoby przeszkolone w zakresie sposobu asystowania osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim
oraz osobom z deficytem wzroku.

Plany ewakuacyjne i oznakowania wyjść ewakuacyjnych zawieszone były
na wysokości uniemożliwiającej ich odczytanie osobom poruszającym się
na wózku inwalidzkim lub z dysfunkcją wzroku. Brakowało również informacji pismem Braille’a o sposobie wzywania pomocy w kabinach dźwigów
osobowych. Skuteczne wezwanie pomocy w windzie było możliwe po przytrzymaniu przycisku pomocy przez około 20 sekund.
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Ponadto jedna z wind w budynku głównym dworca nie była przystosowana
do przewozu osób na noszach. Było to niezgodne z wymogiem określonym
w § 193 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie64. Zgodnie z tym przepisem wymiary dźwigu
osobowego powinny umożliwiać umieszczenie tam noszy.

5.2. Dworzec kolejowy Kalisz

Jednym z celów inwestycji pn. „Przebudowa dworca kolejowego Kalisz”
było zwiększenie dostępności budynku dworca dla osób z niepełnosprawnością. Inwestycja ta była realizowana przez PKP w latach 2013–2015.
Wartość inwestycji wynosiła 9,2 mln zł65.

Wyniki kontroli NIK wykazały, że realizacja inwestycji przyczyniła się
do poprawy jakości obsługi pasażerów, w tym również osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności poruszania się. Kontrola zidentyfikowała także jednak problemy mające wpływ na ograniczenia dostępności
dworca Kalisz.
Infografika nr 10
Obiekty obsługi podróżnych związane z dworcem Kalisz

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Wszystkie pomieszczenia dworca udostępnione pasażerom były umiejscowione na parterze. Przy przebudowie dworca zastosowano rozwiązania
służące likwidacji barier architektonicznych oraz poprawie dostępności
dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Poprawa dostępności
dworca

Kontrola wykazała, że po przebudowie wejścia do budynku dworca oraz
wyjścia z budynku na perony stwarzały dogodne warunki poruszania się
dla osób z niepełnosprawnością. Zastosowano kontrastowe oznaczenie
przezroczystych drzwi, automatyczny system otwierania drzwi i odpowiednie wymiary pomieszczeń wejściowych. Symbole graficzne i piktogramy
przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością były dla tych osób widoczne
i zrozumiałe oraz ułatwiały pokonanie drogi od wejścia głównego do wyjścia na perony.

Pochylnie łączące budynek dworca z peronami, parkingiem oraz
przystankiem autobusowym wyposażono w poręcze po obu stronach,
na dwóch poziomach, w odległości i na wysokości umożliwiającej wygodne
korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnością.

64 Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, ze zm. – dalej: „rozporządzenie w sprawie warunków technicznych
budynków”.
65 W tym środki z budżetu państwa 4,5 mln zł.
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Przy wejściu głównym i od strony peronów zastosowano tyflograficzne
tablice informacyjne z dotykowymi oznaczeniami pismem Braille’a dla osób
z dysfunkcją wzroku. Na całej długości trasy wolnej do przeszkód zamontowano dotykowe ścieżki prowadzące dla tych osób. Ścieżki te uwzględniały usytuowanie kas biletowych, punktów informacyjnych oraz punktów
obsługi klienta.
Zdjęcie nr 8
Skrzyżowanie ścieżek dotykowych dla osób niewidomych i słabowidzących
oraz tablice kierunkowe w holu dworca Kalisz

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Wszystkie kasy biletowe były wyposażone w urządzenia wzmacniające głos
(interkomy) oraz urządzenia wzmacniające słuch (pętlę indukcyjną). Zastosowano także stanowisko kasowe z obniżoną ladą, służące do obsługi osób
poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zorganizowano pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane
do potrzeb osób z niepełnosprawnością, wyposażone w automatyczne
włączniki światła i system przywoławczy, umożliwiający wezwanie pomocy.
Zorganizowano także jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do przewijania dzieci.

Na dworcu kolejowym nie zidentyfikowano przeszkód uniemożliwiających
korzystanie osobom z niepełnosprawnością z przewozów kolejowych. Przy
pomocy i asyście pracowników obsługi pociągu oraz pracowników ochrony
dworca osoby z niepełnosprawnością mogły wejść do pociągu zatrzymującego się na stacji Kalisz oraz z niego wysiąść.
Dobra praktyka

Wyznaczenie w holu głównym dworca oznakowanego miejsca oczekiwania
na obsługę dworca dla osób z niepełnosprawnością.
Zidentyfikowane
utrudnienia
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Na przebudowanym dworcu stwierdzono jednak utrudnienia w dostępie
i możliwości korzystania z obiektów dworca dla osób z ograniczeniami
ruchowymi oraz z deficytem wzroku.
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Kontrola wykazała, że nie zapewniono spójnych i zgodnych ze stanem
faktycznym informacji pasażerskich na tyflograficznych planach dworca.
Układ ścieżek dotykowych nie odpowiadał układowi wskazanemu na tych
planach, a wśród informacji zawartych na planach brak było oznaczenia
miejsca toalety dla osób z niepełnosprawnością. Rozbieżności pomiędzy
faktycznym przebiegiem ścieżki dotykowej a treścią planów tyflograficznych były spowodowane zmianą przeznaczenia części pomieszczeń dworca,
której nie towarzyszyła jednak aktualizacja planów tyflograficznych.

Utrudnienia dla osób
z deficytem wzroku

Oględziny NIK z udziałem osób z niepełnosprawnością wykazały, że oznaczenie dróg ewakuacyjnych w budynku dworca rozmieszczono w sposób
niegwarantujący ich pełnej widoczności dla osób niedowidzących oraz osób
poruszających się na wózku inwalidzkim.

Problemy związane
z ewakuacją

Stwierdzono także, że rozkłady jazdy i informacje skierowane do pasażerów zawieszone były na wysokości uniemożliwiającej ich odczytanie
osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

5.3. Dworzec kolejowy Kędzierzyn-Koźle

Celem inwestycji pn. „Przebudowa dworca kolejowego Kędzierzyn-Koźle”
było między innymi zwiększenie dostępności budynku dworca dla osób
z niepełnosprawnością. Modernizacją objęto również plac przydworcowy.
Inwestycja była realizowana w latach 2014–2015 przez PKP, a jej wartość
wynosiła 14,5 mln zł66.

Wyniki kontroli NIK wykazały, że realizacja inwestycji przyczyniła się
do poprawy jakości obsługi pasażerów, w tym również osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności poruszania się. Polepszeniu uległa
dostępność dworca dla pasażerów z niepełnosprawnością, choć kontrola
zidentyfikowała także problemy mające wpływ na ograniczenia dostępności dworca Kędzierzyn-Koźle.
Infografika nr 11
Obiekty obsługi podróżnych związane z dworcem Kędzierzyn-Koźle

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

66 Z czego 5,0 mln zł stanowiły środki z budżetu państwa.
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Poprawa dostępności
dworca

Wszystkie pomieszczenia dworca udostępnione pasażerom były umiejscowione na parterze. Przy przebudowie dworca zastosowano rozwiązania
służące likwidacji barier architektonicznych oraz poprawie dostępności
dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Po przebudowie wejście główne do budynku dworca wyposażono w automatycznie otwierane drzwi, zapewniające swobodny dostęp do budynku.
W przedsionku wejścia umieszczono tablice tyflograficzne. Trasa wolna
od przeszkód na terenie budynku posiadała ścieżki prowadzące dla osób
z deficytem wzroku. Ścieżki te łączyły wejścia do budynku, kasy biletowe
oraz poczekalnię.

Jedna z kas biletowych była wyposażona w urządzenie wzmacniające słuch
(pętlę indukcyjną). Dworzec wyposażono także w system tablic wizualnej
informacji podróżnych, umieszczonych w holu i poczekalni.

Budynek dworca posiadał pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz osobne
pomieszczenie umożliwiające przewijanie dzieci.
W ramach modernizacji schody prowadzące na perony nr 1 i nr 1A wyposażono w platformę przyschodową do przewozu osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich.

Na placu przydworcowym wydzielono teren przeznaczony do zatrzymywania się i postoju pojazdów osób przyjeżdżających na dworzec. Wyznaczono tam pas postojowy przeznaczony do zatrzymywania się pojazdów
i wysiadania lub wsiadania podróżnych oraz pięć miejsc parkingowych,
w tym jedno dla pojazdów osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Nie zidentyfikowano przeszkód uniemożliwiających korzystanie osobom
z niepełnosprawnością z przewozów kolejowych. Przy pomocy i asyście
pracowników obsługi pociągu oraz pracowników ochrony dworca osoby
z niepełnosprawnością były w stanie wejść do pociągu oraz z niego wysiąść.
Dobra praktyka

Zidentyfikowane
utrudnienia

Utrudnienia dla osób
z deficytem wzroku

Uproszczenie przebiegu ścieżek dotykowych i zamontowanie tablic tyflograficznych na terenie budynku w trakcie robót

Na przebudowanym dworcu stwierdzono jednak utrudnienia w dostępie i możliwości korzystania z obiektów dworca, stanowiące ograniczenia przede wszystkim dla osób z deficytem wzroku, ale również dla osób
z ograniczeniami ruchowymi.
Dworzec kolejowy Kędzierzyn-Koźle nie był wyposażony w urządzenia
zapewniające informację głosową.

Nie wykonano także ścieżek dotykowych z budynku dworca kolejowego
do miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością, a także do przystanku komunikacji miejskiej oraz ogólnodostępnego parkingu. Jako przyczynę niewybudowania tych ścieżek PKP wskazała trwające uzgodnienia
w tym zakresie z miastem Kędzierzyn-Koźle.
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Brak wyposażenia schodów od strony Alei Jana Pawła II oraz schodów
prowadzących na perony 1 i 1A w obustronne podwójne poręcze stanowił
utrudnienie w poruszaniu się dla osób z deficytem wzroku, jak również dla
osób z ograniczeniami ruchowymi. Przyczyną powstania tego utrudnienia
był nierzetelny odbiór przez PKP robót wykonanych niezgodnie z dokumentacją projektową.
Zdjęcie nr 9
Kędzierzyn-Koźle – schody terenowe bez obustronnych podwójnych poręczy.
Brak wyposażenia schodów w podjazd był kompensowany przez użytkowników
ciągu pieszego za pomocą wydeptanych obok ścieżek.

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

W celu potwierdzenia zgodności modernizacji dworca Kędzierzyn-Koźle
z wymogami TSI PRM, pracownicy PKP poświadczyli, że opisane wyżej
schody, prowadzące na perony nr 1 i 1A, zostały wyposażone w podwójne
obustronne poręcze. Poświadczenie tego dokonano na podstawie informacji uzyskanych od podmiotu pełniącego nadzór inwestorski. Zostało
to następnie przekazane ministrowi właściwemu w sprawach infrastruktury, celu rozliczenia dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na modernizację dworca.
Zdjęcie nr 10
Kędzierzyn-Koźle – schody prowadzące na perony nr 1 i nr 1A – podwójne poręcze
tylko po jednej stronie schodów

Źródło: Materiały z kontroli NIK.
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Utrudnienia dla osób
z ograniczeniami ruchowymi

W wyniku kontroli stwierdzono, że brak było wizualnego oznakowania tras
dojścia do poszczególnych stref terenu dworca kolejowego, takich jak postój
taksówek, ogólnodostępny parking, czy miejsca postojowe dla pojazdów
przewożących uprawnione osoby z niepełnosprawnością. Oznakowanie
to nie zostało objęte odebranym przez PKP projektem budowlanym.

Nie wykonano także, przewidywanego w projekcie budowlanym, podjazdu
od strony Alei Jana Pawła II, oraz nie wyposażono schodów terenowych
od strony Alei Jana Pawła II oraz schodów prowadzących na perony 1 i 1A
w obustronne podwójne poręcze67.
Wyznaczono także tylko jedno miejsce parkingowe dla pojazdu uprawnionej osoby z niepełnosprawnością68.

5.4. Dworzec kolejowy Kraków Główny

Zakres rzeczowy inwestycji pn. „Budowa dworca kolejowego Kraków
Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym” przewidywał poprawę warunków obsługi podróżnych, poprawę ich bezpieczeństwa,
a także zwiększenie dostępności budynku dworca dla osób z niepełnosprawnością, poprzez dostosowanie go do wymagań TSI PRM. Inwestycja
ta była realizowana przez PKP w latach 2010–2014, zaś jej wartość wynosiła 127,3 mln zł69.
Infografika nr 12
Obiekty obsługi podróżnych związane z dworcem Kraków Główny

Źródło: Materiały z kontroli NIK.
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67 Por. pkt 4.1.2.16 TSI PRM 2008.
68 Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych budynków,
zagospodarowując działkę budowlaną należy urządzić (co najmniej dwa) stanowiska postojowe
dla samochodów przewożących uprawnione osoby z niepełnosprawnością.
69 W tym m.in. środki z budżetu UE 57,8 mln zł oraz środki z budżetu państwa 37,9 mln zł.
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Wyniki kontroli NIK wykazały, że realizacja inwestycji przyczyniła się
do poprawy jakości obsługi pasażerów, w tym również osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności poruszania się. Kontrola zidentyfikowała także szereg problemów mających wpływ na ograniczenia
w dostępności dworca Kraków Główny dla osób z niepełnosprawnością.

Zrealizowana inwestycja zapewniła dostępność do wszystkich peronów dla
osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Osoby te miały możliwość
przemieszczania się z poziomu każdego z peronów na parking zlokalizowany nad peronami, jak również na wszystkie poziomy dworca kolejowego,
przy pomocy systemu 10 wind osobowych oraz pochylni.

Poprawa dostępności
dworca

Poprawa dostępności
dworca i stacji

Automatyczny system otwierania drzwi wejściowych do budynku dworca,
system dźwigów osobowych, umożliwiały osobie poruszającej się na wózku
inwalidzkim przemieszczanie się po terenie dworca.

Na poziomie holu kasowego oraz antresoli zapewniono kasy biletowe
z obniżonym blatem, ułatwiające obsługę osób poruszających się na wózku
inwalidzkim.

Zlokalizowany w pasażu pieszym punkt informacyjny umożliwiał skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego online. Punkt ten był także
wyposażony w obniżony blat, ułatwiający obsługę osób poruszających się
na wózku inwalidzkim.
Na terenie dworca zainstalowano systemy wspomagania słuchu (pętle
indukcyjne) w dwóch kasach biletowych, a także w kolumnach systemu
przywoławczo-alarmowego.

Dworzec posiadał pomieszczenia higieniczno-sanitarne, przystosowane dla
osób poruszających się na wózku inwalidzkim, a także stanowiska do przewijania dzieci.

Na dworcu kolejowym Kraków Główny nie zidentyfikowano przeszkód
uniemożliwiających korzystanie osobom z niepełnosprawnością z przewozów kolejowych. Przy pomocy i w asyście pracowników obsługi pociągu
oraz pracowników ochrony dworca osoby z niepełnosprawnością były
w stanie wejść do pociągu oraz z niego wysiąść.
Dobre praktyki

Wyznaczenie pomieszczenia, w którym osoba, u której nagle pogorszył się stan
zdrowia, mogła oczekiwać na przyjazd pogotowia ratunkowego.

Kolumny systemu przywoławczo-alarmowego wyposażone w pętlę indukcyjną.
Usługa tłumacza języka migowego online.

Na zmodernizowanym dworcu stwierdzono jednak utrudnienia w dostępie
i możliwości korzystania z obiektów dworca dla osób z deficytem wzroku.

Kontrola wykazała, że trasa wolna od przeszkód, wyznaczona na dworcu
Kraków Główny, nie posiadała ciągłych ścieżek dotykowych. Ścieżki dotykowe nie obejmowały żadnej z wind prowadzących na perony z poziomu
pasażu pieszego ani holu kasowego. Ponadto ścieżki dotykowe na poziomie

Zidentyfikowane
utrudnienia
Utrudnienia dla osób
z deficytem wzroku
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antresoli obejmowały windy prowadzące jedynie na trzy z pięciu peronów
oraz do holu kasowego. Na poziomach pasażu pieszego i holu kasowego
przebieg ścieżek prowadzących nie uwzględniał schodów pomiędzy holem
kasowym a antresolą oraz pasażem pieszym. Ścieżki dotykowe nie obejmowały także schodów łączących pasaż pieszy z peronami.

Pola uwagi w pasażu pieszym oraz na antresoli nie łączyły się z jakimikolwiek ścieżkami dotykowymi, w związku z czym oznakowanie to miało niewielką użyteczność dla osób z deficytem wzroku.
Zdjęcie nr 11
Kraków Główny – przykład braku kontrastowego oznakowania przeszkód przezroczystych
oraz izolowanego pola uwagi – brak ścieżki dotykowej prowadzącej, kierującej osoby
z deficytem wzroku do poczekalni oraz wejść do obiektu, kas biletowych, czy też na perony

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

W pięciu klatkach schodowych łączących pasaż pieszy z peronami trasa
wolna od przeszkód była poprowadzona po schodach o szerokości mniejszej niż 1,6 m, co było niezgodne z wymogiem TSI PRM 2008, dotyczącym
minimalnej szerokości tej trasy.

Komunikaty – przekazywane przez system informacji głosowej w kabinach dźwigów osobowych – były słabo słyszalne. Brak też było w windach
informacji pismem Braille’a o sposobie wzywania pomocy (element ten
nie został określony w odebranej przez PKP dokumentacji projektowej).
Skuteczne wezwanie pomocy w windzie było możliwe po przytrzymaniu
przycisku pomocy przez pięć sekund.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnością nie posiadały oznaczeń pismem Braille’a o kolejności wrzucania monet oraz sposobie obsługiwania automatu przyjmującego opłatę
za użycie toalety (otwierającego drzwi tego pomieszczenia). W przypadku
jednej z toalet skorzystanie z toalety w godzinach nocnych wymagało zgłoszenia telefonicznego.
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Zdjęcie nr 12
Kraków Główny – urządzenie otwierające toaletę – bez oznaczeń pismem Braille’a
dla osób z deficytem wzroku

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

W wyniku kontroli stwierdzono brak zapewnienia spójnych, jednolitych
i zgodnych ze stanem faktycznym informacji pasażerskich, adresowanych
do osób z niepełnosprawnością – na planach stacji oraz w ramach oznaczeń kierunków dojść. Stwarzało to ryzyko zdezorientowania korzystających z dworca pasażerów.

Na terenie dworca nie zamontowano dźwigu osobowego, przystosowanego
do przewozu chorych na noszach. Tymczasem, zgodnie z wymogiem określonym w § 193 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych
budynków, wymiary dźwigu osobowego powinny umożliwiać umieszczenie tam noszy. Przyczyną zamontowania nieprzystosowanych dźwigów osobowych były zaszłości związane z realizacją w latach dziewięćdziesiątych
powiązanej inwestycji, dotyczącej konstrukcji tunelu tramwajowo – pieszego.

Inne utrudnienia

Ewakuacja

Stwierdzono także, iż w przypadku unieruchomienia windy opuszczenie
jednej z toalet, przeznaczonych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, było możliwe jedynie po schodach, przy wsparciu osób towarzyszących lub w asyście personelu dworca.

5.5. Dworzec kolejowy Opole Główne

Modernizacja dworca kolejowego Opole Główne, realizowana przez PKP,
obejmowała m.in. zwiększenie dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem TSI PRM. Inwestycja ta była realizowana
w latach 2012–2014, zaś jej wartość wynosiła 18,5 mln zł70.
Infografika nr 13
Obiekty obsługi podróżnych związane z dworcem Opole Główne

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

70 W tym środki z budżetu państwa 9,7 mln zł.
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Poprawa dostępności
dworca

Wyniki kontroli NIK wykazały, że realizacja inwestycji przyczyniła się
do poprawy jakości obsługi pasażerów, w tym również osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności poruszania się. Kontrola zidentyfikowała także szereg problemów mających wpływ na ograniczenia
w dostępności dworca.

Modernizując dworzec Opole Główne zastosowano rozwiązania służące
likwidacji barier architektonicznych oraz poprawie dostępności obiektów
obsługi podróżnych dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.
W ramach przeprowadzonej modernizacji wyznaczono trasy wolne od przeszkód. Dostęp z poziomu terenu do kondygnacji użytkowych budynków
dworca zapewniały windy w obu budynkach dworca, a także pochylnia.

Główny budynek dworca posiadał pomieszczenie sanitarno-higieniczne
z przewijakiem dla dzieci.

Na placu przydworcowym wyznaczono miejsca postojowe dla pojazdów
przewożących osoby z niepełnosprawnością.

Zidentyfikowane
utrudnienia

Utrudnienia dla osób
z deficytem wzroku

Na dworcu kolejowym nie zidentyfikowano przeszkód uniemożliwiających korzystanie osobom z niepełnosprawnością z przewozów kolejowych.
Przy pomocy pracowników obsługi pociągu oraz pracowników ochrony
dworca, osoby z niepełnosprawnościami były w stanie wejść do pociągu
oraz z niego wysiąść.

Na zmodernizowanym dworcu stwierdzono jednak utrudnienia w dostępie
i możliwości korzystania z obiektów dworca, przede wszystkim dla osób
z deficytem wzroku. Zidentyfikowane utrudnienia dotyczyły także osób
z ograniczeniami ruchowymi oraz osób z deficytem słuchu.

Kontrola wykazała liczne ubytki w ścieżkach dotykowych oraz w polach
uwagi.

Zamontowane w holu dworca ścieżki dotykowe prowadziły do dwóch kas
wyłączonych z bieżącej obsługi podróżnych (utrudnienie to miało charakter
organizacyjny). Natomiast do pozostałych czynnych kas (gdzie wyznaczono
taśmami jedną kolejkę) nie wytyczono ścieżki dotykowej.
Zdjęcia nr 13 i 14
Uszkodzone ścieżki dotykowe na dworcu kolejowym Opole Główne

Źródło: Materiały z kontroli NIK.
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Zdjęcia nr 15
Ścieżka dotykowa prowadząca do zamkniętej kasy na dworcu kolejowym Opole Główne

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Schody w budynkach dworca Opole Główne71 nie posiadały krawędzi kontrastujących z kolorem posadzki, przed pierwszym stopniem schodów
w górę oraz przed pierwszym stopniem w dół. Brak też było – na całej
szerokości schodów – pasa rozpoznawalnego dotykiem, kontrastującego
z powierzchnią posadzki. Stwierdzono także brak wyposażenia schodów
w obustronne poręcze.

Kabiny dźwigów osobowych nie zostały wyposażone w system informacji
głosowej oraz oznaczenia dotykowe dla osób niewidomych. Jedna z tych
wind nie była wyposażona w poręcze. Wyposażenia wind w brakujące elementy nie przewidziano w odebranej przez PKP dokumentacji projektowej.

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne, znajdujące się na poziomie (-)1 głównego budynku dworca, posiadało wyznaczoną ścieżkę dotykową. Toaleta
ta była jednak zamknięta, a klucz do niej znajdował się w pomieszczeniu
obsługi, w dalszej części korytarza, dokąd prowadziło pięć schodów jednolitego (niekontrastowego) koloru, bez pasa przed schodami rozpoznawalnego dotykiem. Przy drzwiach do toalety brak było możliwości wezwania
obsługi toalety dla osoby z niepełnosprawnością. W pomieszczeniu toalety
brak było oznakowania dotykowego, informacji o sposobie działania
w formie dotykowej oraz urządzenia do przywołania pomocy.
Stwierdzono również, że rozkłady jazdy zostały zawieszone na wysokości
utrudniającej ich odczytanie osobom słabowidzącym.

Na terenie placu przydworcowego nie zastosowano oznaczeń dotykowych
i wizualnych trasy wolnej od przeszkód. Dotyczyło to tras dojścia do postoju
taksówek, ogólnodostępnego parkingu, miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością. Ponadto elementy placu przydworcowego, takie jak
latarnie, kosze na śmieci, reklamy, stojaki dla rowerów, czy słupki, nie kontrastowały z otoczeniem.

W budynku dworca nie zapewniono osobom poruszającym się na wózkach
inwalidzkich kasy biletowej z obniżonym blatem. Był to problem o charakterze organizacyjnym, gdyż – zgodnie z informacją uzyskaną od PKP – możliwe
było zorganizowanie kasy biletowej z obniżonym blatem poza holem głównym.
71 Schody wejściowe, prowadzące do tunelu w międzytorzu oraz schody z międzytorza do budynku
głównego, schody w korytarzu prowadzącym do toalet, schody prowadzące na perony nr 3–5.

Utrudnienia dla osób
z ograniczeniami
ruchowymi
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Brak wyposażenia schodów w obustronne podwójne poręcze stanowił
także utrudnienie dla korzystających z dworca osób z utrudnieniami ruchowymi.
Zdjęcia nr 16
Przykład schodów z obustronnymi podwójnymi poręczami – linia kolejowa nr 248

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Wyjście ewakuacyjne z poczekalni w kierunku peronu nr 4 miało szerokość
0,87 m oraz próg o wysokości 0,14 m, w związku z czym utrudnione było
korzystanie z niego przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.
Rozkłady jazdy były zawieszone na wysokości utrudniającej ich odczytanie
osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Utrudnienie dla osób
niedosłyszących

Miejsca parkingowe dla uprawnionych osób z niepełnosprawnością były
nieprawidłowo oznakowane. Z jednego z tych miejsc nie dało się korzystać,
ponieważ było trwale zajęte przez przeszkodę architektoniczną.

W żadnym stanowisku kasowym dworca kolejowego Opole Główne nie
zainstalowano pętli indukcyjnej lub innego urządzenia wzmacniającego
słuch. Tymczasem – zgodnie z punktem 4.1.2.9.1. TSI PRM 2008 – przynajmniej jedno stanowisko do sprzedaży biletów powinno być wyposażone
w sprzęt niezbędny do umożliwienia osobie z upośledzeniem słuchu rozumienie przekazywanych jej informacji poprzez przełączenie aparatu słuchowego do pozycji „T”.

5.6. Dworzec kolejowy Piła Główna

Jednym z celów inwestycji pn. „Przebudowa dworca kolejowego Piła Główna”
było zwiększenie dostępności budynku dworca dla osób z niepełnosprawnością. Przedsięwzięcie to obejmowało również przejście podziemne
do budynku dworca położonego na międzytorzu. Inwestycja była realizowana przez PKP w latach 2014–2015, a jej wartość wynosiła 23,0 mln zł72.

Wyniki kontroli NIK wykazały, że realizacja inwestycji przyczyniła się
do poprawy jakości obsługi pasażerów, w tym również osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności poruszania się. Kontrola zidentyfikowała jednak szereg problemów, mających wpływ na ograniczenia dostępności dworca.
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Infografika nr 14
Obiekty obsługi podróżnych związane z dworcem Piła Główna

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Modernizując dworzec Piła Główna zastosowano rozwiązania służące
likwidacji barier architektonicznych oraz poprawie dostępności obiektów
obsługi podróżnych dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Poprawa
dostępności
dworca

Pomieszczenia dworca dostępne dla pasażerów znajdowały się na dwóch
kondygnacjach. Kondygnacje te połączone były schodami oraz trzema windami (w tym dwiema w zarządzie PKP i jedną będącą w zarządzie PLK).
Windy te były sprawne i zapewniały osobom z niepełnosprawnością możliwość samodzielnego przemieszczania się między kondygnacjami dworca.
We wszystkich windach zamontowane były oznakowania dotykowe ułatwiające samodzielne korzystanie z nich osobom z dysfunkcją wzroku oraz
sygnalizacja dźwiękowa (zapowiedzi).

Trasa wolna od przeszkód prowadziła do kas biletowych (w tym stanowiska z obniżoną ladą dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim)
oraz punktów obsługi klienta. Na całej swojej długości trasa wolna od przeszkód posiadała ścieżkę dotykową. Dodatkowo wewnątrz budynku dworca
zastosowano tyflograficzne tablice informacyjne, zawierające oznaczenia
pismem Braille’a.
Szklane drzwi na głównych trasach oraz wzdłuż głównych tras, po których przemieszczają się pasażerowie korzystający z dworca (za wyjątkiem
kabiny windy), oznaczono dwoma kontrastującymi pasami, co umożliwiało
osobom z deficytem wzroku rozpoznanie przeszkody.

Pośrodku schodów prowadzących z holu dworca do tunelu oraz schodów
przy wejściu głównym od strony przydworcowego parkingu zamontowano
podwójne poręcze.

Wszystkie kasy biletowe były wyposażone w urządzenia wzmacniające
głos, umożliwiające osobie słabosłyszącej lepsze rozumienie przekazywanych informacji.
Na każdej kondygnacji, dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami,
zapewniono pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb
tych osób. Dostępne były także dwa pomieszczenia przystosowane do przewijania dzieci.

39

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Symbole graficzne i piktogramy, przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, były widoczne i zrozumiałe oraz ułatwiały pokonanie drogi od wejścia
głównego do wyjścia na perony. Zaś rozkłady jazdy i informacje dla podróżnych zamieszczone były na wysokości pozwalającej na ich odczytanie przez
pasażerów poruszających się na wózku inwalidzkim.

Na parkingu przydworcowym, liczącym 62 miejsca postojowe, wyznaczono
cztery miejsca parkingowe dla pojazdów osób przewożących uprawnione
osoby z niepełnosprawnością (najbliżej wejścia głównego do budynku
dworca). Ponadto przed przejściami dla pieszych, znajdującymi się na terenie przydworcowego parkingu, zainstalowano pasy ostrzegawcze rozpoznawalne dotykiem.

Zidentyfikowane
utrudnienia
Utrudnienia dla osób
z ograniczeniami
ruchowymi

Na dworcu kolejowym Piła Główna nie zidentyfikowano przeszkód uniemożliwiających korzystanie osobom z niepełnosprawnością z przewozów
kolejowych. Przy pomocy i w asyście pracowników obsługi pociągu oraz
pracowników ochrony dworca, osoby z niepełnosprawnością były w stanie
wejść do pociągu oraz z niego wysiąść.

Kontrola wykazała jednak występowanie na zmodernizowanym dworcu
utrudnień w dostępie i możliwości korzystania z obiektów dworca, przede
wszystkim dla osób z ograniczeniami ruchowymi oraz z deficytem wzroku.

Wejście do budynku dworca od strony parkingu, ze względu na znajdujące się
tam dwa stopnie, było niedostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak wybudowania podjazdu (względnie pochylni, albo podnośnika)
wynikał z nieuwzględnienia potrzeb osób z niepełnosprawnością podczas
przygotowywania inwestycji. Brak też było w związku z tym informacji o położeniu wejścia do budynku dostępnego dla osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich. Natomiast korzystanie przez powyższe osoby z czterech wejść
z budynku dworca na perony było utrudnione. Wejścia te były bowiem wyposażone w dwuskrzydłowe drzwi wahadłowe, a ich otwarcie sprawiało trudność
osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim73.
Zdjęcie nr 17
Drzwi wahadłowe w wejściu prowadzącym z budynku dworca na perony (Piła Główna)

Źródło: Materiały z kontroli NIK.
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Wejście do budynku dworca, zlokalizowane na najkrótszej drodze do parkingu z miejscami dla pojazdów osób z niepełnosprawnością, było
zamknięte.
Zdjęcie nr 18
Niedostępne dla osób na wózkach inwalidzkich wejście do budynku dworca kolejowego
Piła Główna od strony parkingu (Piła Główna)

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Na przydworcowym parkingu stwierdzono, że oznakowanie miejsc postojowych dla uprawnionych osób z niepełnosprawnością było zatarte, przez
co pozostawało słabo widoczne.

W budynku dworca zidentyfikowano automaty do sprzedaży biletów, niedostosowane do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Urządzenia te były wyposażone w elementy obsługi, znajdujące się
na wysokości powyżej 1,2 m. Przyczyną tego utrudnienia był brak wymagania, aby właściciele urządzeń przestrzegali standardów dostępności określonych przez PKP74.

Kontrola wykazała brak ścieżek dotykowych, prowadzących na perony,
a także istotne ubytki i uszkodzenia ścieżek dotykowych dla osób niewidomych na terenie budynku. Brak było informacji dotykowych na znajdujących się w zasięgu ręki ścianach, w przebiegu trasy wolnej od przeszkód
prowadzącej na perony w budynku dworca. Brak również było dotykowego
oznaczenia wejść do budynku dworca w przebiegu trasy wolnej od przeszkód. Nie zapewniono żółtych pasów ostrzegawczych przed pierwszym
stopniem schodów w górę i przed pierwszym stopniem schodów w dół.
Utrudnienia te były spowodowane nieuwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością podczas przygotowywania inwestycji.
74 PKP, Wytyczne w zakresie dostosowania obiektów dworcowych dla osób o ograniczonej mobilności,
2016 – zgodnie z wymogiem określonym w punkcie 3.2. tego opracowania przynajmniej jeden
automat biletowy, znajdujący się na trasie wolnej od przeszkód, powinien być dostępny dla osób
z ograniczoną zdolnością poruszania się poprzez umieszczenie ekranu dotykowego na wysokości
od 0,7 do 1,2 m od powierzchni posadzki.

Utrudnienia dla osób
z deficytem wzroku
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Utrudnienia
dla osób
niedosłyszących

Ewakuacja

Na terenie dworca brak było także właściwego oznakowania przeszkód
przezroczystych, zlokalizowanych poza trasą wolną od przeszkód, a także
nie zapewniono kontrastu z tłem elementów małej architektury. Zaś zamontowane tam ławki nie posiadały zaokrąglonych krawędzi.

Przy żadnym stanowisku kasowym na dworcu (w tym oznaczonych piktogramem „urządzenie wzmacniające słuch”) nie działało odpowiednie urządzenie wzmacniające słuch. Przyczyną tej nieprawidłowości było zdemontowanie oprzyrządowania pętli indukcyjnej w związku ze zmianą aranżacji
pomieszczenia jednej z kas biletowych.

Oznaczenie dróg ewakuacyjnych na kondygnacji „0” budynku dworca rozmieszczono w sposób niegwarantujący ich pełnej widoczności dla osób
z dysfunkcją wzroku i osób poruszających się wózku inwalidzkim.

5.7. Dworzec kolejowy Szczecin Główny

Celem inwestycji pn. „Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin
Główny wraz z infrastrukturą torowo-peronową – przebudowa i remont
peronu nr 1 i nr 4” było dostosowanie kompleksu dworca Szczecin Główny
do potrzeb osób z niepełnosprawnością poprzez osiągnięcie pełnej zgodności z zasadami określonymi w TSI PRM75. Inwestycja była realizowana
w latach 2015–2016 przez PKP76 przy współpracy z PLK77 . Wartość inwestycji – w części dotyczącej dworca kolejowego – wynosiła 102,0 mln zł78.

Wyniki kontroli NIK wykazały, że realizacja inwestycji przyczyniła się
do poprawy jakości obsługi pasażerów. Poprawie uległa dostępność dworca
dla pasażerów z niepełnosprawnością, choć kontrola zidentyfikowała także
szereg problemów mających wpływ na ograniczenia w dostępności dworca
Szczecin Główny.

Infografika nr 15
Obiekty obsługi podróżnych związane z dworcem Szczecin Główny

Źródło: Materiały z kontroli NIK.
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75 Osiągnięcie pełnej zgodności z TSI PRM było też jednym ze wskaźników rezultatu zdefiniowanych
dla tej inwestycji.
76 PKP było odpowiedzialne za prawidłowe przygotowanie i realizację robót budowlanych oraz
ich sfinansowanie.
77 PLK miało obowiązek uzgadniania treści projektu budowlanego, uczestniczenia w odbiorach
i radach budowy oraz podpisania protokołu końcowego odbioru obejmującego obiekty
infrastruktury torowo-peronowej.
78 W tym 18,3 mln zł stanowiły środki z budżetu państwa, zaś 42,6 mln zł – środki z budżetu UE.
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W ramach realizacji inwestycji zastosowano rozwiązania służące likwidacji barier architektonicznych oraz poprawie dostępności obiektów dworca
i stacji Szczecin Główny dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Poprawa dostępności
dworca i stacji

Po przebudowie wejścia do budynku dworca stwarzały dogodne warunki
ruchu osobom z niepełnosprawnością. Zastosowano automatyczny system otwierania drzwi i odpowiednie wymiary pomieszczeń wejściowych
(z dostępem bez progów). Wejścia do budynku oraz trasy wolne od przeszkód były oświetlone.

Schody stałe w budynku dworca wyposażono w obustronne podwójne
poręcze. Komunikacja między dwoma kondygnacjami nowo wybudowanej części budynku była możliwa także przy pomocy trzech wind i podwójnych schodów ruchomych. Dostęp z nowo wybudowanej części budynku
do peronów zapewniała kładka wyposażona w windy i ruchome schody.
Dostęp do jednego z peronów był możliwy bezpośrednio z poziomu holu
wejściowego w zmodernizowanej części budynku. Rozkłady jazdy i informacje pasażerskie w budynku dworca oraz na przebudowanych peronach
umieszczone były na wysokości pozwalającej na ich odczytanie przez osoby
poruszające się na wózku inwalidzkim.

Trasy wolne od przeszkód były oznaczone znakami rozpoznawalnymi dotykiem dla osób niewidomych i słabowidzących. Na skrzyżowaniu tras kierunkowych, przed biegami schodowymi i wejściami do wind zastosowano
dotykowe oznaczenia ostrzegawcze. Trasy kierunkowe pozwalały tym
osobom zlokalizować elementy systemu informacji pasażerskiej, tj. tablice
tyflograficzne oraz kolumny systemu przywoławczo-alarmowego. Elementy
małej architektury znajdujące się na terenie budynku dworca oraz dwóch
przebudowanych peronów kontrastowały z tłem oraz miały zaokrąglone
brzegi. Informacje pismem Braille’a umieszczono m.in.: na drzwiach, przy
wejściach do wind oraz na panelach wewnątrz wind, na poręczach schodów, na dwóch tablicach tyflograficznych zlokalizowanych w holu głównym
i na nowo wybudowanej kładce.
Zdjęcie nr 19
Oznaczenia pismem Braille’a w kabinie dźwigu osobowego (Szczecin Główny)

Źródło: Materiały z kontroli NIK.
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We wszystkich windach zastosowano tablice przyzywowe na wysokości
od 0,8 m do 1,2 m oraz akustyczną informację i łączność głosową (interkom). Wymiary kabin wind umożliwiały transport osób na noszach.

W holu kasowym na parterze w zmodernizowanej części budynku dworca
zlokalizowano dwie kasy biletowe z obniżonymi ladami przystosowane
do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obie kasy
wyposażono w urządzenia wzmacniające słuch (pętle indukcyjne) umożliwiające osobom słabosłyszącym lepsze rozumienie przekazywanych informacji.

Na każdej z dwóch kondygnacji nowo wybudowanej części budynku
dworca przewidziano pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane
do potrzeb osób z niepełnosprawnością (jedno na piętrze i dwa na parterze). W budynku dostępne było osobne pomieszczenie ze stanowiskiem
do przewijania dzieci.
Przed budynkiem dworca zapewniono dwa miejsca postojowe dla pojazdów przewożących uprawnione osoby z niepełnosprawnością.
Dobre praktyki

Kolumny systemu przywoławczo-alarmowego wyposażono w urządzenie
wzmacniające słuch (pętlę indukcyjną).

Wyznaczono ścieżki dotykowe prowadzące do kolumn systemu przywoławczo-alarmowego.

Zastosowano tablice tyflograficzne, wyposażone zarówno w oznaczenia
pismem Braille’a, jak i – oznaczenia kolorystyczne oraz informację głosową.

Przy uchwycie drzwi wyjściowych z holu dworca oraz przy klamce drzwi wejściowych do toalety zastosowano oznaczenia dotykowe pismem Braille’a.
Zdjęcie nr 20
Dobra praktyka – oznaczenie dotykowe pismem Braille’a przy uchwycie drzwi wyjściowych
z holu dworca (Szczecin Główny)

Źródło: Materiały z kontroli NIK.
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Przy przebudowie dworca nie ustrzeżono się jednak uchybień. W efekcie
powstały ograniczenia w dostępie i możliwości korzystania z obiektów
dworca i stacji Szczecin Główny dla osób z ograniczeniami ruchowymi oraz
z deficytami wzroku i słuchu.

Kontrola wykazała, że nie zapewniono spójnych, jednolitych i zgodnych
ze stanem faktycznym informacji pasażerskich, adresowanych do osób
z ograniczeniami ruchowymi – w ramach oznaczeń kierunków dojść. Plansze na nowo wybudowanej kładce informowały o możliwości dotarcia
na perony, w tym na przebudowany peron nr 4, po zjeździe windą na peron
nr 3. W rzeczywistości osoby na wózkach inwalidzkich nie miały możliwości przemieszczenia się tą drogą, gdyż z peronu nr 3 można było się wydostać jedynie schodami stałymi. Ponadto przy zachodnim wyjściu z nowo
wybudowanej kładki na ul. Owocową brak było informacji, w którą stronę
należy się kierować, aby osoba z niepełnosprawnością mogła przemieścić
się na peron nr 4. Informacja taka znajdowała się na murze przy ul. Owocowej, tj. w miejscu niewidocznym z nowo wybudowanej kładki.

Utrudnienia dla osób
z ograniczeniami
ruchowymi

Automaty do sprzedaży biletów nie były przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Urządzenia te były wyposażone w elementy obsługi znajdujące się na wysokości przekraczającej 1,2 m.

Kontrola wykazała ograniczenia w dostępności pomieszczeń na dworcu
Szczecin Główny, które wynikały z przyjętych rozwiązań organizacyjnych
obsługi dworca. Bez asysty pracownika obsługi osoba poruszająca się
na wózku inwalidzkim nie miała możliwości skorzystania z jednej z toalet
przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. Przyczyną były zamknięte
drzwi do toalety.
Ponadto w sposób nieprawidłowy oznakowano miejsca parkingowe
dla pojazdów przewożących uprawnione osoby z niepełnosprawnością.

Roboty w zakresie elementów służących osobom z niepełnosprawnością
zostały odebrane bez uwag, podczas gdy ciągłość ścieżki dotykowej była
przerwana w miejscach lokalizacji czterech pokryw studzienek kanalizacyjnych. Brak ciągłości ścieżki dotykowej stanowił utrudnienie w orientacji
i poruszaniu się dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie zapewniono spójnych, jednolitych i zgodnych ze stanem faktycznym oznaczeń dotykowych. Ponadto stwierdzono przypadki wytyczenia
na peronach ścieżek prowadzących dla osób niewidomych w bezpośrednim sąsiedztwie przeszkód, bez zachowania skrajni poprzecznej o szerokości co najmniej 0,9 m, koniecznej do bezkolizyjnego poruszania się przy
użyciu laski dla niewidomych79.

Kontrola wykazała też ograniczenia w dostępności pomieszczeń lub elementów oznakowania dotykowego na dworcu Szczecin Główny, które wynikały z przyjętych rozwiązań organizacyjnych obsługi dworca. Stwierdzono
przypadek ustawienia przenośnych barier, służących do formowania kolejki
do kas biletowych, na ścieżce dotykowej.

79 Por. M. Wysocki, Standardy dostępności dla miasta Gdyni, s. 1–4/4, jak również M. Wysocki
i D. Załuski, Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych
z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania się, Urząd Transportu
Kolejowego, Warszawa 2017.
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Zdjęcie nr 21
Ustawienie przenośnych barier, służących do formowania kolejki do kas biletowych,
na ścieżce dotykowej (Szczecin Główny)

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Utrudnienie dla osób
z deficytem słuchu

Ewakuacja

Ustalono także, że bez asysty pracownika obsługi osoba niewidoma lub
słabowidząca nie miała możliwości skorzystania z jednej z toalet przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. Przyczyną były zamknięte drzwi
do toalety.

Pętla indukcyjna zainstalowana pod blatem okienka kasowego, przystosowanego do obsługi osób niedosłyszących, nie działała. Zgodnie ze stanowiskiem PKP przyczyną był brak wiedzy pracownika kasy na temat sposobu
włączenia i obsługi pętli. W ocenie NIK pętla indukcyjna powinna działać
w sposób ciągły, jako stałe wyposażenie dworca. Okresowa obsługa tego
urządzenia należy w związku z tym do obowiązków pracowników PKP,
a nie do pracowników przewoźnika (osoby sprzedającej bilety).

Nie zidentyfikowano utrudnień w ewentualnej ewakuacji osób z ograniczeniami ruchowymi z budynku dworca Szczecin Główny. Możliwa też była
sprawna ewakuacja osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim (w asyście dwóch pracowników ochrony dworca) naziemnym przejściem przez
tory kolejowe między peronami stacji Szczecin Główny.

5.8. Perony

Kontrolą objęto dostępność przystanków osobowych zlokalizowanych
na wybudowanej w 2015 r. linii kolejowej nr 248, łączącej stacje Gdańsk
Wrzeszcz i Gdańsk Osowa. Koszt budowy ośmiu dwukrawędziowych
przystanków wynosił 58,7 mln zł. Ponadto zakres przedmiotowy kontroli dotyczył wybranych inwestycji zrealizowanych przez PLK, polegających na modernizacji peronów powiązanych z dwoma kontrolowanymi
dworcami80 oraz linią kolejową nr 24881. Łączny koszt tych robót wynosił
145,7 mln zł82.
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80 Kraków Główny oraz Szczecin Główny.
81 Perony na stacji kolejowej Gdańsk Wrzeszcz.
82 W tym 60,1 mln zł stanowiły środki z budżetu państwa, a 76,5 mln zł środki z budżetu UE.
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Infografika nr 16
Schemat linii kolejowej nr 248

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

W ramach modernizacji peronów zapewniono antypoślizgowe trasy wolne
od przeszkód wraz ze ścieżkami prowadzącymi i pasami ostrzegawczymi,
zadaszone miejsca spoczynku, informację wizualną i głosową. Zapewniono
również urządzenia wzmacniające słuch przy pomocy pętli indukcyjnych
oraz możliwość wzywania pomocy i uzyskania informacji przy pomocy
urządzeń przywoławczo-alarmowych. Zastosowano ścieżki i oznaczenia dotykowe, pochylnie lub windy w ramach ciągów pieszych łączących
perony, a także informacje pismem Braille’a na poręczach schodów oraz
w windach.
Zdjęcie nr 22
Dobra praktyka – podjazd zapewniający dostęp do peronu pojazdom służb ratunkowych

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Wśród zidentyfikowanych utrudnień w zakresie dostępności peronów
dla osób z niepełnosprawnością przede wszystkim identyfikowano bariery
dla osób z deficytem wzroku.

Zidentyfikowane
utrudnienia

Na peronach stacji kolejowej Gdańsk Wrzeszcz kontrola wykazała brak
ostrzegawczych linii wizualnych o szerokości nie mniejszej niż 0,05 m,
oznaczających krawędzie pierwszego stopnia schodów w górę i pierwszego
stopnia schodów w dół, ułatwiających rozpoznanie biegu schodowego osobom słabowidzącym. Elementy te nie zostały objęte odebranym przez PKP
projektem budowlanym.
Na peronach stacji kolejowych Kraków Główny i Szczecin Główny, a także
na przystankach osobowych linii kolejowej nr 24883 stwierdzono, że ścieżki
dotykowe zostały poprowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie elemen83 Gdańsk Brętowo, Gdańsk Matarnia, Gdańsk Port Lotniczy.
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tów małej architektury (ławek, wiat) – bez zachowania skrajni poprzecznej o szerokości co najmniej 0,9 m, koniecznej do bezkolizyjnego poruszania się przy użyciu laski dla niewidomych84. Na peronach stacji Kraków
Główny stwierdzono przypadki ścieżek prowadzących, które zostały wytyczone w bezpośrednim sąsiedztwie słupów konstrukcyjnych podtrzymujących dach peronów.
Na peronach stacji Kraków Główny stwierdzono występowanie niezabezpieczonych otwartych przestrzeni pod schodami, a także – poideł i cokołów
ławek bez zaokrąglonych brzegów, co stwarzało ryzyka dla bezpieczeństwa
przemieszczających się tam osób z deficytem wzroku.

Na peronach stacji kolejowej Szczecin Główny ścieżka dotykowa była
przerywana w miejscach lokalizacji czterech pokryw studzienek kanalizacyjnych. Stanowiło to utrudnienie w orientacji i poruszaniu się dla osób
niewidomych. Usterka ta nie została jednak odnotowana podczas odbioru
robót w zakresie elementów służących osobom z niepełnosprawnością.

Przystanki osobowe linii kolejowej nr 248 nie posiadały zgodnych ze stanem faktycznym informacji tyflograficznych o topografii peronów i towarzyszących im przejść nad torami.
Natomiast perony stacji kolejowej Kraków Główny były obsługiwane przez
windy, w których opis przycisków sterujących pismem Braille’a był niezgodny ze stanem faktycznym85.

Zdjęcie nr 23
Przykład drastycznej kolizji ścieżki dotykowej z elementem konstrukcyjnym zadaszenia
peronu – stacja kolejowa Kraków Główny. Problematyczny odcinek ścieżki prowadzącej
zlokalizowany był w końcowej części peronu, gdzie doprowadzenie osób z deficytem wzroku
nie było konieczne.

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

48

84 Por. M. Wysocki, Standardy dostępności dla miasta Gdyni, s. 1–4/4 oraz M. Wysocki i D. Załuski,
Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami
oraz ograniczoną możliwością poruszania się, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2017.
85 Poziom antresoli (A) opisano pismem Braille’a jako poziom (-)1 [windy na peronach 1–4]; poziom
(-)1 opisano jako poziom: (-)2 [winda na peronie 1]; poziom (-)1 opisano jako poziom (-)3 [windy
na peronach 2, 3 i 5]; poziom (-)2 opisano jako (-)4 [windy na peronach 1 i 5].
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Zdjęcie nr 24
Kolizja przebiegu ścieżki dotykowej z siedzącymi na ławkach pasażerami oraz bagażami
– brak uwzględnienia bezpiecznej skrajni ścieżki dotykowej, w szczególności dla osób
niewidomych posługujących się laską, a także brak uwzględnienia anatomicznych wymiarów
osób korzystających z ławek oraz brak uwzględnienia miejsca na bagaż pasażerów
– przykładowy przystanek na linii kolejowej nr 248 – Gdańsk Port Lotniczy

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Brak dwupoziomowych poręczy, ergonomicznych ławek, miejsc na wózek
inwalidzki oraz oznakowania końca peronu stwierdzono na peronach stacji kolejowej Gdańsk Wrzeszcz. Elementy te były częścią obowiązujących
w PLK standardów technicznych86, ale nie zostały one objęte odebranym
przez PKP projektem budowlanym. Oznakowanie końca peronów uzupełniono jednak w lipcu 2018 r. Brak powyższych elementów stanowił
barierę w dostępności przewozów kolejowych zarówno dla osób z deficytem wzroku, jak i dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

86 Załącznik do uchwały nr 263/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 czerwca
2010 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. „Standardów
technicznych – szczegółowych warunków technicznych dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do prędkości Vmax ≤200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla taboru
z wychylnym pudłem)” – Tom XI. Budowle, wersja 1.1, Warszawa 2009 r.
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6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Cel główny kontroli

Cele szczegółowe

Dokonanie oceny, czy modernizacja dworców kolejowych i ich otoczenia,
przeprowadzona w latach 2014–2017, zapewniła osobom niepełnosprawnym lub o ograniczonej zdolności poruszania się dostęp do przewozów
kolejowych.
Dokonanie oceny, czy:

1. na etapie przygotowywania inwestycji uwzględniono potrzeby osób
niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności poruszania się,

2. modernizacja obiektów kolejowych i ich otoczenia w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności
poruszania się została wykonana prawidłowo,

Zakres
podmiotowy

Kryteria kontroli
Okres objęty kontrolą

Działania
na podstawie art. 29
ustawy o NIK

Pozostałe
informacje

3. w wyniku modernizacji osiągnięto zakładany efekt w zakresie dostępności
dla osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności poruszania się.

Polskie Koleje Państwowe S.A. – w zakresie dostępności siedmiu dworców kolejowych, Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A.
– w zakresie dostępności peronów na trzech stacjach kolejowych87, Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – w zakresie dostępności ośmiu przystanków
kolejowych.
legalność, gospodarność, celowość, rzetelność

2014–2018 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych – badane inwestycje zakończyły się przed 2018 r., natomiast w 2018 r. zostały przeprowadzone oględziny dostępności kontrolowanych obiektów).

W toku kontroli zasięgano informacji w jednostkach Państwowej Straży
Pożarnej (w zakresie dokumentacji kontroli obiektów do obsługi podróżnych), jednostkach Policji (odnośnie do oznakowania miejsc postojowych
przeznaczonych dla pojazdów przewożących uprawnione osoby z niepełnosprawnością) oraz jednostkach pogotowia ratunkowego (odnośnie
do transportowania chorych).
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 26 marca do 27 lipca 2018 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w dziewięciu wystąpieniach pokontrolnych. W sześciu wystąpieniach pokontrolnych sformułowano 30 wniosków
pokontrolnych, z czego: zrealizowano trzy, trzy wnioski pozostały niezrealizowane, zaś 24 – były w trakcie realizacji88.

Zastrzeżenia złożyło dwóch kierowników jednostek kontrolowanych.
W imieniu PLK zostały złożone zastrzeżenia do trzech wystąpień pokontrolnych. Złożone przez Prezesa Zarządu PLK zastrzeżenia, dotyczące
sposobu opisu ustaleń kontroli dostępności peronów na stacji kolejowej
Szczecin Główny, zostały w całości uwzględnione. W pozostałych dwóch
przypadkach odmówiono przyjęcia zastrzeżeń, złożonych przez osobę nieuprawnioną. Zastrzeżenia Prezesa Zarządu PKM, dotyczące w szczególności
wartości badanej inwestycji, zostały uwzględnione w całości.
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87 Wykorzystano także ustalenia kontroli P/16/061 Budowa systemu publicznego transport
zbiorowego na terenie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego [160/2017/P/16/061/
LBY].
88 Stan realizacji wniosków w dniu 12 grudnia 2018 r.
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Lp.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

1.

Delegatury
w Bydgoszczy,
Krakowie, Opolu,
Poznaniu i Szczecinie

2.

Delegatury
w Gdańsku,
Krakowie i Szczecinie

3.

Delegatura
w Gdańsku

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Polskie Koleje
Państwowe S.A.89

Polskie
Koleje Państwowe
Polskie
Linie Kolejowe S.A.90
Pomorska
Kolej
Metropolitalna S.A.

Imię i nazwisko
kierownika
jednostki
kontrolowanej

Ocena
kontrolowanej
działalności

Krzysztof Mamiński

opisowa

Ireneusz Merchel

opisowa

Grzegorz Mocarski

opisowa

Wykaz jednostek
kontrolowanych

nnnnnn8990

89 Poszczególne kontrole dotyczyły modernizacji dworców kolejowych na stacjach Bydgoszcz
Główna, Kalisz, Kraków Główny, Opole Główne, Piła Główna oraz Szczecin Główny.
90 Poszczególne kontrole dotyczyły modernizacji peronów na stacjach Gdańsk Wrzeszcz, Kraków
Główny oraz Szczecin Główny.
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6.2.	Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
Zakaz dyskryminacji

Techniczne
specyfikacje
interoperacyjności

Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, aby umożliwić osobom z niepełnosprawnością niezależne życie
i pełny udział we wszystkich sferach życia, strony Konwencji mają podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnością, na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu do m.in. środowiska fizycznego i środków transportu, informacji i komunikacji, a także
do innych urządzeń i usług, powszechnie dostępnych lub powszechnie
zapewnianych. Środki te, obejmujące rozpoznanie i eliminację przeszkód
i barier w zakresie dostępności, stosuje się między innymi do budynków,
dróg, transportu oraz innych urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych.
Celem Konwencji jest zatem poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością, poprzez umożliwienie im rzeczywistego korzystania ze wszystkich
praw człowieka i podstawowych wolności, na równi z innymi osobami.
Polska, ratyfikując w 2012 r. powyższą Konwencję, zobowiązała się podejmować działania w celu umożliwienia wszystkim osobom z ograniczoną
sprawnością samodzielnego życia i bezpiecznego uczestnictwa we wszystkich jego sferach. Kwestią stanowiącą istotę Konwencji jest możliwość prowadzenia przez te osoby autonomicznego życia, z pełnym poszanowaniem
ich godności oraz poczucia swojej wartości. Ma temu służyć m.in. „uniwersalne projektowanie”, którego definicja została przytoczona w art. 2 Konwencji91 i które nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup
osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. Występowanie barier
uniemożliwiających lub utrudniających osobom z niepełnosprawnością
samodzielne życie i bezpieczne uczestnictwo we wszystkich jego sferach
może zostać ocenione jako „dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność”92 .
Dostępność zmodernizowanych obiektów do obsługi podróżnych dla
pasażerów z niepełnosprawnością szczegółowo regulowana jest przez
techniczne specyfikacje interoperacyjności. Zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia dotyczącego praw pasażerów, podmioty zarządzające stacjami
kolejowymi mają obowiązek zapewnienia dostępności stacji, peronów
i innych pomieszczeń osobom z niepełnosprawnością, zgodnie z warunkami określonymi w TSI PRM.
Od 1 lipca 2008 r. obowiązywała decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r.
dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu
„Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” transeuropejskiego
systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei
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91 Jest to projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były
użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub
specjalistycznego projektowania.
92 Zgodnie z art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, jest nią jakiekolwiek
różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na niepełnosprawność, którego celem
lub skutkiem jest naruszenie lub zniweczenie uznania, korzystania z lub wykonywania wszelkich
praw człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie polityki, gospodarki, społecznej,
kulturalnej, obywatelskiej lub w jakiejkolwiek innej, na zasadzie równości z innymi osobami.
Obejmuje to wszelkie przejawy dyskryminacji, w tym odmowę racjonalnego usprawnienia.
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dużych prędkości93. Z dniem 31 lipca 2014 r., na podstawie § 98 ust. 1
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych budowli kolejowych,
wprowadzono obowiązek projektowania, budowania lub przebudowywania obiektów do obsługi podróżnych, przy zachowaniu wymagań TSI PRM
2008. Specyfikacja ta została zastąpiona rozporządzeniem Komisji (UE)
Nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii
dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania
się94. Zgodnie z art. 10 powyższego rozporządzenia pełna zgodność z TSI
jest obowiązkowa dla projektów, które otrzymują unijne wsparcie finansowe w przypadku odnowienia lub modernizacji istniejącej infrastruktury,
w szczególności stacji lub jej elementów oraz peronów lub ich części.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
20 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym95
– od 3 grudnia 2014 r. do 2 grudnia 2019 r. do krajowych połączeń pasażerskich ujętych w rozkładzie jazdy pociągów obowiązującym w danym roku,
nie stosuje się art. 8 ust. 3, art. 10 i art. 21 ust. 1 rozporządzenia dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Wcześniejsze
odstępstwo, obowiązujące w okresie od 1 lipca 2011 r. do 2 grudnia 2014 r.
wynikało z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia
(WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw
i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym96 i obejmowało dodatkowo
zwolnienie ze stosowania art. 8 ust. 2 i 3, art. 18, art. 20 ust. 2 rozporządzenia dotyczącego praw pasażerów.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego obiekt budowlany jako
całość oraz poszczególne jego części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy projektować i budować, zapewniając niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez
osoby z niepełnosprawnością, w szczególności poruszające się na wózkach
inwalidzkich. Projekt budowlany wskazanych wyżej obiektów, powinien
zawierać opis dostępności dla osób z niepełnosprawnością (art. 34 ust. 3
pkt 2 Prawa budowlanego) oraz opis sposobu zapewnienia warunków
niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby z niepełnosprawnością, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich97. Wymieniona ustawa przewiduje także niedopuszczalność udzielania odstępstw
od warunków technicznych, które powodowałyby ograniczenia dostępności
obiektów budowlanych dla osób niepełnosprawnych (art. 9 ust. 1), rezygnację z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla pochylni

Zapewnienie niezbędnych
warunków do korzystania
z obiektów użyteczności
publicznej przez osoby
z niepełnosprawnością

93 Dz. Urz. UE L 64 z 7.03.2008, s. 72, ze zm., dalej: „TSI PRM 2008”.
94 Dz. Urz. UE L 356 z 12.12.2014, s. 110.

95 Dz. U. poz. 1680.
96 Dz. U. Nr 117, poz. 683.

97 § 11 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2018 r. poz. 1935, ze zm.).
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przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (art. 29 ust. 1 pkt 18), a także
uznanie zmian dotyczących korzystania z obiektów budowlanych przez
osoby niepełnosprawne za istotne odstępstwo od projektu budowlanego,
wymagające zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 36a ust. 5 pkt 3).
Prawo budowlane nałożyło również obowiązek przeprowadzenia kontroli obiektu użyteczności publicznej przez właściwy organ, w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi
w pozwoleniu na budowę, pod względem spełnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich (art. 59a ust. 2 pkt 2 lit. f).

Zgodnie zaś z § 98 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych budowli kolejowych, przy projektowaniu peronów i przystanków osobowych powinno się ustalić możliwość obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Dostosowanie
budynków

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej98, w art. 4
zobowiązała właścicieli, zarządców lub użytkowników budynku do zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub
na terenie, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji oraz do przygotowania
budynku, terenu i obiektu budowlanego do przeprowadzenia akcji ratowniczej. W § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów99 wskazano natomiast, aby z każdego miejsca w obiekcie przewidzianego na pobyt ludzi
były zapewnione odpowiednie warunki ich ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej
pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających
w obiekcie.
Dostosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnością uregulowane zostało w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych budynków. Wskazano tam m.in., że:
−− zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić stanowiska
postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością (§ 18 ust. 1);

−− położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary
pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki
ruchu osobom z niepełnosprawnością (§ 61 ust. 1);

−− w budynku użyteczności publicznej, niewymagającym wyposażenia w dźwigi osobowe należy zainstalować urządzenia techniczne
zapewniające osobom z niepełnosprawnością dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi, z których mogą korzystać
(§ 55 ust. 2);
−− w budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością, co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób (§ 86 ust. 1).
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98 Dz. U. z 2018 r. poz. 620, ze zm.
99 Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym

Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, ze zm.).

2. Rozporządzenie (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego

i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków
pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007, s. 14,
ze zm.).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1202, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2117, ze zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada

2014 r. w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów
rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym
(Dz. U. poz. 1680).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, ze zm.).

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151,
poz. 987, ze zm.).

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 144, poz. 859).

9. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących
się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych
i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dz. Urz. UE L 356
z 12.12.2014, s. 110).

10. Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej

specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej
możliwości poruszania się” transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych
prędkości (Dz. Urz. UE L 64 z 7.03.2008, str. 72, ze zm.).
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Minister Infrastruktury

8. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

9. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

10. Sejmowa Komisja Infrastruktury

11. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
12. Senacka Komisja Infrastruktury

13. Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
14. Biuro Analiz Sejmowych
15. Biblioteka Sejmowa

16. Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu RP
17. Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
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6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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6.6. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra
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