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Swobodne przemieszczanie się środkami komunikacji w obrębie miasta to jedna z pod-
stawowych potrzeb mieszkańców. Odpowiednio zorganizowany transport zbiorowy powi-
nien umożliwiać także osobom niepełnosprawnym dostęp do edukacji, pracy, świadczeń  
zdrowotnych oraz kultury i rozrywki, zapobiegając w ten sposób ich wykluczeniu spo-
łecznemu. Zapewnienie go w  sposób niedyskryminujący niepełnosprawnych stanowi 
istotne zadanie samorządów gminnych. Udogodnienia w transporcie mogą służyć tak-
że innym osobom o  ograniczonej zdolności poruszania się. W kontrolowanych przez 
Najwyższą Izbę Kontroli miastach osoby niepełnosprawne nie mogły korzystać z ko-
munikacji miejskiej na takim samym poziomie dostępności, z jakiego korzystały osoby 
w pełni sprawne.

MACIEJ GAJDZIK

Dyskryminacja osób niepełnosprawnych 
w publicznym transporcie zbiorowym

Jak można jej zapobiec

Wstęp
Niepełnosprawność1, a także ograniczona 
sprawność ruchowa człowieka skorelo-
wana jest z wiekiem, prawdopodobień-
stwo jej wystąpienia znacząco rośnie po 
ukończeniu 50. roku życia2. 

Natomiast tendencje demograficzne 
wskazują na postępujące i nieodwracalne 
w krótkim okresie starzenie się polskiego 
społeczeństwa. 

1 W 2014 r. było w Polsce 4,9 mln niepełnosprawnych; według metodologii stosowanej w badaniach zdrowia, 
uwzględniającej posiadanie orzeczenia prawnego lub ograniczoną zdolność wykonywania czynności w stopniu 
poważnym.

2 Główny Urząd Statystyczny, Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r., Warszawa 2014, s. 109-110.
3 Główny Urząd Statystyczny, Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności 

Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050, Warszawa 2014, s. 33-34.

W 2013 r. w Polsce mieszkało 5,7 mln 
osób w wieku przekraczającym 64 lata. 
Natomiast do 2050 r. spodziewany jest 
przyrost liczby ludzi starszych o kolejne 
5,4 mln3.

Dostrzegając ten obszar w analizach 
przedkontrolnych, Najwyższa Izba Kontroli 
po raz pierwszy przeprowadziła kontro-
lę dostępności publicznego transportu 
zbiorowego dla osób niepełnosprawnych, 



Nr 3/maj-czerwiec/2017 99 

Dyskryminacja osób niepełnosprawnych...   kontrola i audyt

uwzględniając jego organizację, a także 
dostosowanie pojazdów i przystanków 
komunikacyjnych do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych w dziesięciu miastach 
na prawach powiatu4.

Źródła prawne 
zakazu dyskryminacji
Zakaz dyskryminacji osób niepełno-
sprawnych został szczegółowo określony 
w Konwencji o prawach osób niepełno-
sprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 
13 grudnia 2006 r.5. Zgodnie z jej art. 2 
dyskryminacja taka polega na jakimkolwiek 
różnicowaniu, wykluczaniu lub ogranicza-
niu osób ze względu na niepełnospraw-
ność, którego celem lub skutkiem jest na-
ruszenie lub zniweczenie uznania, korzy-
stania z nich lub wykonywania wszelkich 
praw człowieka i podstawowych wolności 
w dziedzinie: politycznej, gospodarczej, 
społecznej, kulturalnej, obywatelskiej lub 
w jakiejkolwiek innej, na zasadzie równości 
z innymi osobami; obejmuje to wszelkie 
przejawy dyskryminacji, w tym odmowę 
racjonalnego usprawnienia. 

W art. 5 ust. 2 oraz art. 9 ust. 1 lit. a 
państwa-strony Konwencji zobowiąza-
ły się w szczególności do wprowadzenia 

4 Artykuł powstał na podstawie Informacji o wynikach kontroli Dostępność publicznego transportu zbiorowego 
dla osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu, nr ewid. P/15/069, zatwierdzonej 28 czerwca 
2016 r. Kontrolę przeprowadzono w Bydgoszczy, Włocławku, Szczecinie, Koszalinie, Białymstoku, Suwał-
kach, Legnicy, Wałbrzychu, Rzeszowie i Przemyślu; obejmowała okres od 2013 r. do połowy 2015 r.

5 Dz.U. z 2012 r. poz. 1169. Dalej: „Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych”.
6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 (Dz.U. nr 78 poz. 483, ze zm.).
7 Dz.Urz. UE C 303 z 14.12.2007 r., s. 1. ze zm. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej  

(Dz.U. z 2004 r. nr 90 poz. 864/30, ze zm.). Karta praw podstawowych Unii Europejskiej ma taką samą 
moc prawną jak Traktaty.

8 Por. art. 16 ust. 5 pkt 3 ustawy z 16.12.2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1867, 
ze zm.), dalej: „uptz”.

9 Dz.Urz. UE. L. 55 z 28.2.2011., s. 1, dalej: „rozporządzenie dotyczące praw pasażerów”.

zakazu dyskryminacji osób niepełno-
sprawnych oraz zapewnienia im dostę-
pu do środowiska fizycznego i środków 
transportu na zasadzie równości z innymi 
osobami. W prawie krajowym i wspól-
notowym wynika to przede wszyst-
kim z art. 32 ust. 2 ustawy zasadniczej6 
oraz z art. 21 Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej7.

Definicji osoby niepełnosprawnej, 
w kontekście publicznego transportu 
zbiorowego realizowanego za pomocą 
komunikacji autobusowej8, można po-
szukiwać w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 
z 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasa-
żerów w transporcie autobusowym i auto-
karowym i zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 2006/20049. 

Zgodnie z art. 3 lit. j tego aktu osoba 
niepełnosprawna lub osoba o ograniczonej 
sprawności ruchowej oznacza taką, której 
sprawność ruchowa podczas korzystania 
ze środków transportu jest ograniczona 
w wyniku jakiejkolwiek niepełnospraw-
ności fizycznej (sensorycznej lub moto-
rycznej, trwałej lub przejściowej), inte-
lektualnej, upośledzenia lub jakiejkolwiek 
innej przyczyny niepełnosprawności bądź 
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z powodu wieku i której sytuacja wyma-
ga należytej uwagi i dostosowania usług 
udostępnianych wszystkim pasażerom do 
jej szczególnych potrzeb. W porównaniu 
z definicją osoby niepełnosprawnej zawartą 
w przepisie art. 1 zdanie drugie Konwencji 
o prawach osób niepełnosprawnych, prze-
pis art. 3 lit. j rozporządzenia dotyczącego 
praw pasażerów traktuje osoby o ograni-
czonej sprawności ruchowej oraz osoby 
niepełnosprawne jako jedną grupę osób, 
w skład której wchodzą także te dotknięte 
przejściową niepełnosprawnością.

Przejawy dyskryminacji 
wynikające ze stanu pojazdów
Warunkiem dostępności publicznego 
transportu zbiorowego dla osób niepeł-
nosprawnych ruchowo jest jego zorganizo-
wanie przy użyciu pojazdów (autobusów, 
tramwajów, trolejbusów)10 niskopodłogo-
wych i niskowejściowych. 

W badanej próbie, według stanu na 
koniec czerwca 2015 r., pełną obsługę 
komunikacji miejskiej autobusami ni-
skopodłogowymi i niskowejściowymi 
zapewniono tylko w trzech z 10 kontro-
lowanych miast (Legnica, Wałbrzych, 
Włocławek). W pięciu wypadkach auto-
busy niskopodłogowe obsługiwały od 89% 
do 97% kursów. W dwóch wypadkach 
– tylko 47% i 50% (Przemyśl, Szczecin). 
Ponieważ kontrolowane miasta nie na-
bywały w latach 2013–2015 pojazdów 
wysokopodłogowych, można przyjąć, 
że brak pełnej dostępności autobusów 

10 W badanej próbie jedynie Bydgoszcz i Szczecin część zadań publicznego transportu zbiorowego realizowa-
ły za pomocą komunikacji tramwajowej. W badanej próbie nie było miast realizujących zadania za pomocą 
trolejbusów.

dla osób niepełnosprawnych ruchowo 
w siedmiu z kontrolowanych miast był 
efektem zaszłości.

Drugą wyodrębnioną grupą osób nie-
pełnosprawnych, wymagającą istotnych 
ułatwień w publicznym transporcie zbio-
rowym, były osoby niepełnosprawne sen-
sorycznie. Do grupy tej zalicza się niewido-
mych i słabowidzących, niesłyszących i sła-
bosłyszących oraz głucho-niewidomych. 

Podstawowymi usprawnieniami, jakich 
potrzebują takie osoby w transporcie zbio-
rowym, są systemy informacji głosowej 
i wizualnej, umieszczone wewnątrz i na 
zewnątrz pojazdów. Urządzenia te powinny 
umożliwiać osobom z deficytami senso-
rycznymi zorientowanie się odnośnie do 
numeru linii komunikacyjnej, jej kierunku 
oraz nazwy aktualnego przystanku, zarów-
no wewnątrz pojazdu (w trakcie kursu), 
jak i przy wsiadaniu.

Według stanu na koniec czerwca 2015 r. 
tylko w jednym mieście zorganizowano 
publiczny transport zbiorowy autobusa-
mi posiadającymi wszystkie te systemy 
(Wałbrzych). 

Wewnętrzną informację wizualną we 
wszystkich pojazdach zapewniło pięć kon-
trolowanych miast. W czterech wypadkach 
odsetek autobusów wyposażonych w od-
powiednie urządzenia wynosił od 57% do 
91%. W jednym wypadku (Przemyśl) auto-
busy komunikacji miejskiej nie miały zain-
stalowanych wewnętrznych systemów in-
formacji wizualnej. Informacja głosowa we-
wnątrz autobusów była dostępna w trzech 
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kontrolowanych miastach. W czterech 
miastach odsetek autobusów posiadają-
cych odpowiednie urządzenia wynosił od 
36% do 83%. W dwóch wypadkach w takie 
urządzenia wyposażono tylko 3% i 7% po-
jazdów (Legnica, Przemyśl).

Najmniej rozpowszechnionym ułatwie-
niem dla osób niepełnosprawnych senso-
rycznie były systemy zewnętrznej komu-
nikacji głosowej. 

Główną funkcją tych systemów jest in-
formowanie osób oczekujących na przy-
stanku komunikacyjnym o numerze linii 
zatrzymującego się autobusu oraz – o kie-
runku kursu. W trzech miastach autobu-
sy wcale nie posiadały takich systemów 
(Przemyśl, Suwałki, Szczecin). W jednym 
wypadku (Legnica) odpowiednie wypo-
sażenie miało jedynie 3% pojazdów, na-
tomiast w pięciu miastach odsetek auto-
busów mających odpowiednie urządze-
nia kształtował się w przedziale od 20% 
do 83%.

Na brak świadomości potrzeb osób nie-
pełnosprawnych w powyższym zakresie 
wskazują kontrowersje dotyczące zamó-
wienia w 2016 r. przez jednego z operato-
rów publicznego transportu zbiorowego 
na terenie Krakowa dostawy autobusów, 
które nie musiały posiadać systemu ze-
wnętrznej komunikacji głosowej (miało 
być to wyposażenie fakultatywne).

Dyskryminacja związana 
z inwestycjami drogowymi 
Organizator publicznego transportu zbio-
rowego jest zobowiązany do zapewnienia 

11 Art. 15 ust. 1 pkt 3 lit. a uptz.

odpowiednich warunków jego funkcjono-
wania, w szczególności w zakresie stan-
dardów dotyczących przystanków komu-
nikacyjnych11. Powinny on stanowić zbiór 
wytycznych do projektowania przystan-
ków komunikacyjnych i dworców, obwią-
zujących na terenie danego miasta. 

Jako wzorcowe można wskazać tu 
„Standardy dostępności dla miasta 
Gdyni”, autorstwa Marka Wysockiego. 
W publikacji opisane są zestawy faktur 
dotykowych (wbudowanych w podłoże 
płytek, zawierających oznaczenia prowa-
dzące i ostrzegawcze). Faktury te przewi-
dywane są do stosowania w obrębie ciągów 
pieszych oraz przystanków komunikacyj-
nych w celu polepszenia orientacji prze-
strzennej osób z wadą wzroku. 

W żadnym z miast, wchodzących 
w skład badanej próby, standardy doty-
czące przystanków komunikacyjnych nie 
zostały określone w formie wyodrębnio-
nego opracowania, rzetelnie uwzględnia-
jącego potrzeby osób niepełnosprawnych. 
W efekcie kontrola ujawniła, że w trzech 
miastach faktury sensoryczne posiadała 
tylko część z wybudowanych w badanym 
okresie przystanków (w Białymstoku – 20 
z 57 przystanków; w Szczecinie – 10 z 60; 
we Włocławku – 11 z 33). 

Na terenie Przemyśla żaden z 18 wybu-
dowanych i przebudowanych przystan-
ków nie zawierał ułatwień sensorycznych. 

Natomiast w  trzech wypadkach 
(Białystok, Bydgoszcz, Włocławek) nie 
stosowano jednolitych zasad układu fak-
tur ostrzegających, co ograniczało funkcję 
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tych elementów wyposażenia przystan-
ków komunikacyjnych i ciągów pieszych. 
Wreszcie w dwóch wypadkach pasy pły-
tek ostrzegawczych kierowano w miej-
sca niebezpieczne, takie jak torowisko 
tramwajowe (Bydgoszcz), czy droga dla 
rowerów (Włocławek).

Przyczyny braku udogodnień 
dla osób niepełnosprawnych
W kontroli dostępności publicznego trans-
portu zbiorowego dla osób niepełnospraw-
nych w miastach na prawach powiatu po-
minięto kwestię ilości środków przezna-
czanych na realizację tego zadania. 

Niezależnie od tego, zidentyfikowano 
przyczyny braku odpowiedniego wyposa-
żenia pojazdów i przystanków komunika-
cyjnych, wynikające z sfery planistycznej, 
wiążące się z rzetelnością realizacji po-
wyższego zadania.

Tylko w wypadku czterech miast (Bia-
łystok, Rzeszów, Szczecin i Koszalin) w ich 
planach transportowych określono cele 
wraz ze wskaźnikami monitorowania ich 
wykonania. Natomiast w sześciu miastach, 
wchodzących w skład badanej próby, 
plany transportowe zawierały termin ich  
realizacji. 

W trzech wypadkach analiza potrzeb 
transportowych gminy miała jedynie cha-
rakter doraźny i była związana z konieczno-
ścią sporządzenia planów transportowych. 
Tymczasem solidność sporządzenia planu 
transportowego ma wpływ na dostępność 
publicznego transportu zbiorowego dla 

12 Art. 12 ust. 2 pkt 4 uptz.
13 Por. art. 16 ust. 1 lit. b w zw. z art. 2 ust. 2 rozporządzenia dotyczącego praw pasażerów.

osób niepełnosprawnych, skoro określa on 
potrzeby osób niepełnosprawnych i osób 
o ograniczonej zdolności ruchowej w za-
kresie usług przewozowych12. Kolejną, 
wskazaną już wcześniej przyczyną dyskry-
minacji osób niepełnosprawnych, był brak 
rzetelnie opracowanych standardów doty-
czących przystanków komunikacyjnych.

Niespełnienie powyższych standardów 
lub ich niską jakość można wiązać z nie-
wielką świadomością problemów osób nie-
pełnosprawnych u organizatorów i opera-
torów publicznego transportu zbiorowego. 
Może na to wskazywać również praktyka 
niepełnego wyposażania autobusów ni-
skopodłogowych w systemy ułatwiające 
podróżowanie osobom niepełnosprawnym 
sensorycznie. 

Można w związku z tym postulować, 
aby szkolenia podnoszące świadomość 
problemów związanych z tym obszarem 
odbywali nie tylko pracownicy mający bez-
pośrednią styczność z pasażerami13, ale 
także decydenci publicznego transportu 
zbiorowego.

Najważniejsze zalecenia 
wynikające z kontroli
Jako szczególnie istotne należy wskazać 
wnioski wynikające z omawianej kontro-
li, skierowane do Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa, jako ministra właściwego 
do spraw transportu.

Wnioski de lege ferenda dotyczyły uję-
cia w formie powszechnie obowiązują-
cych przepisów prawa najważniejszych 
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standardów odnoszących się do przystan-
ków komunikacyjnych oraz powiązania 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-
owanie14, z przepisami dotyczącymi przy-
stanków metra i kolei. Przede wszystkim 
zaproponowano stosowanie pasów ostrze-
gawczych oraz ścieżek dotykowych, wy-
konanych z materiałów antypoślizgowych, 
o fakturze takiej, jak w obiektach metra15. 
Wnioskowano także o stosowanie w prze-
biegu ścieżek dotykowych na przystankach 
komunikacyjnych skrajni poziomej o sze-
rokości 1,6 m, podobnie jak ma to miejsce 
w systemach kolei16. 

Zaproponowano również, aby minimalna 
szerokość użytkowa peronu przystanku ko-
munikacyjnego wynosiła 2,5 m. Na wymiar 
ten składają się suma długości przestrze-
ni manewrowej dla wózka inwalidzkiego 
(1,5 m x 1,5 m)17 oraz długości przestrzeni 
przeznaczonej dla pochylni dla wózków, 
w jaką wyposażone są pojazdy miejskiego 
transportu zbiorowego.

Zaproponowano też, aby Minister Infra-
struktury i Budownictwa określił dobre 
praktyki dla organizatorów publicznego 
transportu zbiorowego w zakresie stan-
dardów dotyczących przystanków ko-
munikacyjnych, z uwzględnieniem zasad 

14 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.3.1999 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124).

15 Por. załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 17.6.2011 w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz.U. nr 144 poz. 859).

16 Por. punkt 4.2.1.2.1 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 z 18.11.2014 w sprawie tech-
nicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób nie-
pełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dz.Urz. UE L 365 z 12.12.2014, s. 110) 
oraz § 44 ust. 4 warunków technicznych.

17 Por. § 54 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 w sprawie warunków technicznych po-
jazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015 r. poz. 305, ze zm.).

uniwersalnego projektowania, o jakich 
mowa w art. 2 Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, po przeprowadzeniu 
konsultacji z interesariuszami, a w szcze-
gólności – ze środowiskiem osób niepeł-
nosprawnych.

Podsumowanie
Niewątpliwie we wszystkich 10 miastach, 
w których przeprowadzono badania kon-
trolne, osoby niepełnosprawne nie mogły 
korzystać z komunikacji miejskiej na takim 
samym poziomie dostępności, z jakiego 
korzystały osoby w pełni sprawne. Biorąc 
pod uwagę konstrukcję i wyposażenie au-
tobusów, na dyskryminację bardziej nara-
żona była grupa osób niepełnosprawnych 
sensorycznie, w porównaniu z grupą osób 
niepełnosprawnych ruchowo.

Na podstawie doświadczeń zebranych 
podczas omawianej kontroli można stwier-
dzić, że nie jest możliwe wprowadzenie 
szczegółowych przepisów prawa, formalnie 
uniemożliwiających jakiekolwiek przejawy 
dyskryminowania osób niepełnosprawnych 
w publicznym transporcie zbiorowym. 
Prawidłowość jego realizacji, w tym brak 
dyskryminacji jakiegokolwiek podmio-
tu, należy w związku z tym oceniać pod 
względem kryterium rzetelności.
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W tej sytuacji, w zapobieganiu dyskry-
minacji osób niepełnosprawnych w trans-
porcie zbiorowym szczególnie ważną rolę 
odgrywa świadomość i dobra wola inwe-
storów robót budowlanych oraz organi-
zatorów publicznego transportu zbioro-
wego. Wpływ na te podmioty, a także na 
nadzorujące je organy władz publicznych, 
może i powinien być wywierany przez 

interesariuszy publicznego transportu 
zbiorowego, w tym – przez organiza-
cje pozarządowe, reprezentujące osoby  
niepełnosprawne.

MACIEJ GAJDZIK
Delegatura NIK w Bydgoszczy
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