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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 

Biorąc pod uwagę: 

 rosnącą liczbę osób starszych  
oraz osób z niepełnosprawnościami 

 wyniki kontroli NIK, które wskazywały 
na ograniczoną dostępność miejskiego 
transportu zbiorowego  
dla osób z niepełnosprawnością 

 propozycję  Sejmowej Komisji 
Infrastruktury 

 

NIK postanowiła zweryfikować 
dostępność zmodernizowanych 
dworców i peronów dla osób  
z niepełnosprawnością oraz 
pozostałych osób o zmniejszonej 
zdolności do poruszania się 
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Liczba ludności Polski w wieku 60 lat i więcej (w mln) 
 – stan i prognoza 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie danych GUS. 



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? 

W szczególności: 

 Czy na etapie przygotowywania inwestycji uwzględniono potrzeby osób 

niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności poruszania się? 

 Czy modernizacja obiektów kolejowych i ich otoczenia w zakresie 

dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej 

zdolności poruszania się została wykonana prawidłowo?  

 Czy w wyniku modernizacji osiągnięto zakładany efekt w zakresie 

dostępności dla osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności 

poruszania się? 

Co kontrolowaliśmy? 02 



Kogo kontrolowaliśmy? 

Polskie Koleje Państwowe S.A. 

dworce: 

Bydgoszcz Główna, Kalisz,  

Kędzierzyn-Koźle, Kraków Główny,  

Opole Główne, Piła Główna, Szczecin Główny 

koszt modernizacji dworców:  

486,5 mln zł 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

perony: 

Gdańsk Wrzeszcz, Kraków Główny, 

Szczecin Główny 

koszt modernizacji peronów:  

145,7 mln zł 

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. 

perony - linia kolejowa nr 248  

Gdańsk Wrzeszcz-Gdańsk Osowa 

koszt  budowy przystanków osobowych:  

58,7 mln zł 

Zakres modernizacji  – przebudowa 6 historycznych   

budynków dworców, dwa nowe budynki (Bydgoszcz, 

Szczecin), dworzec podziemny (Kraków)  
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Źródło: Opracowanie własne NIK. 

Okres objęty kontrolą: od 26 marca do 27 lipca 2018 r. 



Stwierdzony stan – utrudnienia w podziale  
na poszczególne rodzaje ograniczeń 
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 utrudnienia dla osób z deficytem wzroku oraz ograniczeniami ruchowymi 
stwierdzono na wszystkich kontrolowanych dworcach  

 utrudnienia dla osób z deficytem słuchu wystąpiły na 4 kontrolowanych 
dworcach (Bydgoszcz, Opole, Piła, Szczecin) 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



 jednopoziomowe drzwi i wejścia, 
automatycznie otwierane drzwi 

 antypoślizgowe posadzki  
i nawierzchnie – pochylni, wind  
i platform 

 schody i podjazdy  
z dwupoziomowymi poręczami  
po obu stronach 

 tablice kierunkowe, drogowskazy  
i piktogramy 

 przystosowane kasy i punkty 
obsługi 

 toaleta z możliwością wjazdu 
wózka inwalidzkiego 

Stwierdzony stan – podstawowe ułatwienia  
dla osób z ograniczeniami ruchowymi   

05 

Źródło: Materiały kontrolne NIK. 

Przykład tablicy kierunkowej z piktogramami 



 umieszczanie urządzeń i informacji 
zbyt wysoko 

 brak wyposażenia schodów  
w obustronne podwójne poręcze 
oraz żółte pasy ostrzegawcze 

 wejścia do budynku, parking i plac 
niedostosowane dla osób 
poruszających się na wózkach 
inwalidzkich 

 brak lub niedokładne oznakowanie 
trasy wolnej od przeszkód 

Stwierdzony stan – utrudnienia  
dla osób z ograniczeniami ruchowymi  
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Źródło: Materiały kontrolne NIK. 

Miejsce parkingowe dla osoby  
z niepełnosprawnością wybudowane  
na innym poziomie niż chodnik utrudnia  
dostanie się do pociągu (Bydgoszcz Główna). 



 trasa wolna od przeszkód: 
oznaczenia dotykowe – tablice 
informacyjne, ścieżki prowadzące, 
przyciski wind 

 podświetlona informacja  
dla pasażerów 

 kontrastowe oznaczenia schodów  
przezroczystych przeszkód 

 toaleta z oznaczeniami 
dotykowymi lub  sygnałami 
dźwiękowymi 

 komunikaty głosowe – w windach  
oraz w kasach biletowych 

 

 

Stwierdzony stan – ułatwienia dla osób  
z deficytem wzroku  
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Źródło: Materiały kontrolne NIK. 

Oznaczenie pismem Braille’a  
w kabinie dźwigu osobowego (Szczecin Główny) 



 brak trasy wolnej od przeszkód 

 przeszkody na ścieżkach 
dotykowych 

 problemy z systemami 
informacji głosowej w windach  
– brak lub niedostateczna 
słyszalność komunikatów 

 brak informacji pismem Braille’a 
o sposobie wzywania pomocy  
w windach 

 brak oznaczeń w piśmie Braille’a 
przy toaletach dla osób 
z niepełnosprawnością 

Stwierdzony stan – utrudnienia dla osób  
z deficytem wzroku 08 

Źródło: Materiały kontrolne NIK. 

Kolizja przebiegu ścieżki dotykowej z siedzącymi  
na ławkach pasażerami oraz pozostawionymi  
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) 



Stwierdzony stan – podstawowe ułatwienia  
dla osób z deficytem słuchu 

09 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 stosowanie komunikatów, 
oznaczeń wizualnych  
oraz tekstowych 

 urządzenia wspomagające słuch  
– pętle indukcyjne 

 odpowiednia widoczność oraz 
właściwe oświetlenie twarzy 
osób pracujących w kasach 
biletowych – umożliwiające 
czytanie z ruchu ust 

Źródło: Materiały kontrolne NIK. 

Jeden z wariantów oznaczenia strefy 
działania pętli indukcyjnej 



 brak zainstalowania, oznakowania  
albo poprawnego działania  
pętli indukcyjnych 

Stwierdzony stan – utrudnienia dla osób  
z deficytem słuchu 
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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 



Stwierdzony stan – przyczyny utrudnień 11 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – najistotniejsze dobre praktyki 12 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Ocena ogólna 13 

 
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. 



Ocena ogólna 14 

Przyczyny stwierdzonych barier w dostępności badanych projektów: 

 braki lub błędy na etapie projektowania (brak lub błędy w budowie 
ścieżek dotykowych dla osób niewidomych i słabowidzących, braki  
w wizualnym oznakowaniu tras dla osób z niepełnosprawnością)  – na 6 
spośród 7 skontrolowanych dworców 

 nieprawidłowe – niezgodne z projektem – wykonanie robót budowlanych 
w przypadku 3 obiektów (nieczytelne oznakowanie wind dla osób  
z dysfunkcją wzroku, brak dotykowych pasów ostrzegawczych przed 
schodami) 

 bieżące działania podejmowane przez obsługę dworca po modernizacji: 

– w trzech przypadkach urządzenia wzmacniające słuch dla osób 
niedosłyszących nie działały prawidłowo - co wynikało z ich wadliwej 
obsługi 

– ścieżka dotykowa dla osób z dysfunkcją wzroku została zastawiona 
przenośnymi barierkami, służącymi do wyznaczenia kolejek do kas 
biletowych 



Ocena ogólna 15 

 

Utrudnienia w swobodnym poruszaniu się i orientacji osób  

z niepełnosprawnością na terenie obiektów kolejowych będą 
negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo w trakcie ewentualnej 
ewakuacji.  



 

 Podjęcie działań w celu wprowadzenia obowiązku prawnego, dotyczącego 
uwzględniania przez inwestorów zasad uniwersalnego kształtowania 
przestrzeni publicznej, w tym kolejowych obiektów obsługi podróżnych 

 

16 Wniosek systemowy – Minister Infrastruktury 



 Najczęstsze wnioski sformułowane w wystąpieniach pokontrolnych 
dotyczyły: 

– zapewnienia prawidłowego przebiegu, oznakowania i wyposażenia 
drogi wolnej od przeszkód, w tym ścieżek dotykowych 

– swobodnego dostępu do odpowiednio wyposażonych toalet dla osób  
z niepełnosprawnością, a także ich odpowiedniego oznakowania 

– zapewnienia prawidłowo działających pętli indukcyjnych dla osób 
posługujących się aparatami słuchowymi 

– kas biletowych oraz automatów do sprzedaży biletów, dostosowanych  
do obsługi osób poruszających się na wózku inwalidzkim 

– prawidłowego oznakowania miejsc parkingowych dla osób 
z niepełnosprawnością oraz swobodnego dostępu do tych miejsc 

 zrealizowano 3 z 30 wniosków pokontrolnych (10%) oraz podjęto działania 
w celu realizacji kolejnych 24 z 30 wniosków (80%) 

17 Działania po kontroli 



Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Bydgoszczy 
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