
ITS dla niepełnosprawnych 

pasażerów komunikacji zbiorowej-

wybrane aspekty.

Sesja nr … Tytuł sesji …



1. Kto jest niepełnosprawny? 

Definicja niepełnosprawności

Niepełnosprawny   

(wg Małego Słownika 

Języka Polskiego z 

2002 r)- człowiek 

ułomny fizycznie lub 

upośledzony 

umysłowo.



2. Rodzaje niepełnosprawności     
- w zależności od wieku:       - w zależności od  schorzenia(dolegliwości):

- ze względu na zauważalność:                               - ze względu na stopień: 

widoczną,                                                                 prosty (jedna niepełn.-wzrok)

niewidoczną (niedosłyszący i głuchoniemi,             złożony/sprzężony (wiele  

niepełnosprawni intelektualnie, obcokrajowcy).       niepełn.-głuchoniewidomi) 



Podsumowanie: liczby o nas

Źródło: 

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/831?query_id=13557

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/16223

Procent osób 
niepełnosprawnych oraz 
sprawnych wśród ogółu 

ankietowanych 

(w Polsce ok. 5,5 mln 
osób) Uwzględniając 

chwilowe niedyspozycje 
(np. ciąża, złamania, 
gorączka) nawet 32%

Osoby niepełnosprawne 
według występującej 

grupy schorzeń.

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/831?query_id=13557


Dlaczego komunikacja zbiorowa?

• Duże odległości-niemożność pokonywania 

pieszo

• Stan zdrowia/dolegliwości wykluczający 

samodzielne prowadzenie pojazdu

• Koszt transportu specjalistycznego

• Mała liczba pojazdów specjalistycznych 

(zamawianie z kilkudniowym 

wyprzedzeniem)



3.Przystanek komunikacji                   

- kupienie biletu

Dostosowanie:

• Wysokość przycisków: 

zalecana: 0,80-1,20 

w Warszawie: 1,00-1,30m 

• Udźwiękowienie: brak

• Obrajlowanie: brak



3.Przystanek komunikacji-informacja
Dostosowanie: 

• wysokość informacji 

zalecane: 100-170cm 

Białystok:150 cm do 

pierwszych liter!!!



• czcionka najmniejszych 

liter: 14 Arial lub Tahoma 

(word)

• zaznaczone kursy poj. 

niskopodłogowych: kolor 

lub obwódka



• wysokość

spód tablicy 2,5 m

wyświetlanie: LED

system informacji  

głosowej



• Tablice 

dodatkowe-

miejsca ważne



4.Pojazd-oznakowanie
Dostosowanie: 

•identyfikacja pojazdu-

wyświetlacze i „głos” 

• miejsce oczekiwania



4.Pojazd-informacja

Dostosowanie:

• tablice wygaszane

• powielanie tablic



4.Pojazd-informacja

• informacja głosowa



4.Pojazd-wejście/wyjście
Dostosowanie:

• miejsce  
oczekiwania

• sygnalizacja 

• „ciepłe”  
przyciski



4.Pojazd-wejście/wyjście

• sygnał dźwiękowy

• sygnał świetlny



4.Pojazd-

wejście/ 

wyjście
• problem 
wciśnięcia

• sygnał 
przyjęcia 
zgłoszenia



4.Pojazd-inne

Dostosowanie:

• klimatyzacja

• ogrzewanie



5. Wnioski

• Poprawia jakość życia poprzez poszerzenie bazy możliwości wyboru 
nauki, pracy, wypoczynku przez osoby niepełnosprawne, wskazuje 
na dojrzałość społeczeństwa dla którego różnego rodzaju dysfunkcje 
nie mają i nie mogą mieć wpływu na wartość człowieka.

• Ułatwia korzystanie przez pasażerów pełnosprawnych sprzyjając 
akceptowalności i stymulując wybór komunikacji jako podstawowego 
środka transportu także przez nich.  

• Wywołuje instynktowny opór osób niepełnosprawnych, szybkie 
wprowadzanie nowości oraz ich różnorodność wprowadza chaos w 
odbiorze, konieczność nagłej zmiany dotychczasowych wyrobionych 
i indywidualnie udoskonalonych nawyków i zachowań, podobnie ich 
nauczycieli bądź przewodników zmuszonych do korekt programów 
szkoleń, zwłaszcza że wprowadzane rozwiązania zazwyczaj nie są z 
nimi konsultowane.

Dostosowanie infrastruktury przystankowej i pojazdów 

do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych:


