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I. Informacje o Urzędzie Transportu Kolejowego 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jest centralnym organem administracji rządowej. 
Zadania Prezesa UTK wyznacza ustawa o transporcie kolejowym. Jest on krajową władzą 
bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii 
Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa, interoperacyjności i regulacji transportu kolejowego, 
właściwym w sprawach: 

1) regulacji transportu kolejowego, 

2) licencjonowania transportu kolejowego, 

3) nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz 
pojazdów kolejowych, 

4) bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 

5) interoperacyjności i spójności technicznej transportu kolejowego, 

6) licencji i świadectw maszynistów 

 

Prezes UTK jest organem właściwym w sprawach nadzoru nad przestrzeganiem praw 
pasażerów w transporcie kolejowym. Przy Prezesie działa Rzecznik Praw Pasażera Kolei, który 
pozwala polubownie rozwiązywać spory pasażerów z przedsiębiorstwami kolejowymi. 

Urząd Transportu Kolejowego jest nowoczesnym, przyjaznym i otwartym urzędem zajmującym 
się m.in. bezpieczeństwem i regulacją ruchu kolejowego. Rocznie załatwiamy ponad 30 tysięcy 
spraw. Dbamy aby przewozy na kolei wykonywali tylko profesjonalni przedsiębiorcy 
gwarantujący odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Sprawdzamy, czy zarządcy infrastruktury 
utrzymują i modernizują linie kolejowe zgodnie z europejskimi i krajowymi normami. Wydajemy 
licencje maszynistom. Pomagamy pasażerom w przypadku, gdy podróż pociągiem nie przebiegła 
tak jak powinna. Jesteśmy otwarci na współpracę z przedsiębiorstwami kolejowymi.  

 

Misją UTK jest kreowanie bezpiecznych i konkurencyjnych warunków świadczenia 
usług transportu kolejowego. 

 

Wizja UTK to nowoczesny i otwarty urząd dbający o wysokie standardy wykonywania 
usług na rynku transportu kolejowego. 

 

Jesteśmy urzędem, który chętnie dzieli się wiedzą. Dlatego powstała Akademia UTK, w ramach 
której przeprowadzamy darmowe szkolenia i warsztaty. Ich tematyka jest na bieżąco 
dostosowywana do potrzeb rynku. Upowszechniamy wiedzę na temat praw pasażerów. 
Na dworcach organizujemy akcje informacyjne „Dzień pasażera”. W ramach „Kolejowego ABC” 
uczymy najmłodszych jak bezpiecznie zachować się w pobliżu torów. UTK jest inicjatorem 
„Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa”, którą podpisało już ponad 
120 podmiotów oraz konkursu związanego z upowszechnianiem zasad bezpieczeństwa wśród 
pracowników spółek kolejowych. 

UTK to urząd nowoczesny, w którym wiele spraw można załatwić całkowicie elektronicznie. 
Wystarczy posiadać profil zaufany na platformie ePUAP. Taki profil można potwierdzić 
w każdym oddziale UTK. Na wykorzystanie ePUAP pozwala na przykład System Obsługi Licencji 
Maszynistów (SOLM) – system stworzony specjalnie dla maszynistów, ułatwiający otrzymanie 
licencji maszynisty. Formularz dostępny na stronie internetowej sprawdza poprawność 
wpisywanych informacji i pozwala wniosek przesłać bezpośrednio do UTK. Proces jest w pełni 
elektroniczny jeśli wnioskodawca ma profil zaufany. SOLM daje również możliwość 
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wydrukowania poprawnie wypełnionych dokumentów i przesłania do Urzędu pocztą 
tradycyjną. System powstał by przyspieszyć wydanie blisko 10 tysięcy licencji maszynisty. 

Dużą wagę przykładamy do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Takich 
pracowników w UTK nie brakuje. Zatrudniani są na stanowiskach merytorycznych. By zapewnić 
skuteczne stosowanie zasad równego traktowania od 2015 roku w Urzędzie działa Rzecznik 
Osób Niepełnosprawnych. UTK zdobył pierwsze miejsce w Konkursie LODOŁAMACZE 2016 za 
szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia. Za świadome i skuteczne działania związane z zatrudnianiem pracowników 
z niepełnosprawnością zostaliśmy wyróżnieni Medalem Przyjaciel Integracji. 

Urząd Transportu Kolejowego składa się z 8 departamentów i biur: 

 Departamentu Praw Pasażerów,  
 Departamentu Nadzoru,  
 Departamentu Bezpieczeństwa Kolejowego,  
 Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności,  
 Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego,  
 Biura Prezesa,  
 Biura Administracyjno-Finansowe,  
 Wieloosobowego Stanowiska ds. Obsługi Prawnej. 

UTK to również 7 oddziałów terenowych: w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, 
Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Zatrudniamy prawie 300 pracowników. UTK został utworzony 
1 czerwca 2003 r. w drodze przekształcenia Głównego Inspektoratu Kolejnictwa. 
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II. Informacja w sprawie działań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 
na rzecz pasażerów z niepełnosprawnością 

1) Wstęp 

Jednym z najistotniejszych problemów zdiagnozowanych przez Komisję Europejską w zakresie 
transportu kolejowego na początku XXI wieku był m.in. niewystarczający poziom ochrony praw 
pasażerów z niepełnosprawnością. Wynikiem takiej diagnozy jest podstawowy akt, 
ujednolicający na poziomie Unii Europejskiej prawa pasażerów w transporcie kolejowym: 
rozporządzenie 1371/2007 dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.  

Z przepisów tego rozporządzenia wynika m.in., że osoby z niepełnosprawnością powinny mieć 
możliwość podróżowania koleją przynajmniej na warunkach porównywalnych z innymi 
pasażerami. Zapewnienie takiej możliwości oznacza dostępność usług kolei dla tej szczególnej 
grupy podróżnych. Dlatego przepisy rozporządzenia 1371/2007 nakładają na przewoźników 
kolejowych, zarządców infrastruktury, sprzedawców biletów i operatorów turystycznych 
konkretne obowiązki związane z obsługą osób z niepełnosprawnością, obejmujące proces całej 
podróży: od jej organizacji po realizację. 

Jednocześnie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 „w sprawie technicznych 
specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób 
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się” (TSI PRM) precyzują 
wymogi, jakie musi spełniać zarówno infrastruktura dworcowa, jak i tabor kolejowy, w zakresie 
dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Konkretnie określone aspekty techniczne 
odgrywają istotną rolę nie tylko dla dostępności, ale także dla sprawności funkcjonowania kolei 
jako systemu.  

Prezes UTK jest organem właściwym ws. nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 
rozporządzenia 1371/2007, a także podmiotem weryfikującym zgodność nowych 
i modernizowanych pojazdów oraz infrastruktury z wymaganiami europejskimi.  

Nasza działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością to także działania ukierunkowane 
na promowanie najlepszych praktyk w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością, poprawy 
standardu podróży, uniwersalnego projektowania infrastruktury czy wdrażania spójnych 
procedur. 

2) Rozporządzenie 1371/2007 – praktyczny wymiar obsługi osób 
z niepełnosprawnością 

Ogólne założenia rozporządzenia 1371/2007 

Założeniem przepisów rozporządzenia 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów 
w ruchu kolejowym jest wdrożenie jednolitego standardu ochrony praw konsumentów 
korzystających z usług kolei na terenie całej Unii Europejskiej.  

Prawa pasażera jako słabszej strony umowy przewozu 

Rozporządzenie, o którym mowa, uznaje pasażera za słabszą stronę umowy przewozu oraz 
przyznaje szczególne prawa osobom z niepełnosprawnością, m.in.: 

 prawo do zakupu biletu na pokładzie pociągu bez dodatkowych opłat, 
 prawo do pomocy podczas wsiadania do pociągu, wysiadania z pociągu, w trakcie 

podróży oraz poruszania się na terenie stacji, 
 prawo do odszkodowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu używanego 

przez te osoby, ułatwiającego poruszanie się (np. wózki inwalidzkie, kule ortopedyczne, 
laski itp.). 
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Zwolnienia ze stosowania przepisów rozporządzenia 1371/2007 

Przepisy rozporządzenia 1371/2007 umożliwiają przyjęcie przez państwa członkowskie 
czasowych oraz bezterminowych zwolnień w stosowaniu przepisów tego rozporządzenia, 
co w efekcie doprowadziło do sytuacji, w której na terenie Unii Europejskiej pasażerowie, 
w zależności od kraju oraz rodzajów połączeń, otrzymują inną gwarancję ochrony ich praw. 

W Polsce przyjęto dwa rodzaje wyłączenia niektórych przepisów rozporządzenia 1371/2007: 

 bezterminowe w stosunku do połączeń miejskich, podmiejskich i regionalnych, 
 czasowe w stosunku do połączeń dalekobieżnych i międzynarodowych, które 

obowiązują przynajmniej do grudnia 2019 r.  

Wyłączono także stosowanie części przepisów obligujących przewoźników kolejowych oraz 
zarządców infrastruktury do dostosowania taboru i infrastruktury dworcowej do szczególnych 
potrzeb osób z niepełnosprawnością. Efektem tego jest ograniczona dostępność kolei dla tej 
szczególnej grupy pasażerów względem pozostałych podróżnych.  

Problem zgłaszania podróży z 48-godzinnym wyprzedzeniem i podjęte działania 

Z punktu widzenia obowiązujących przepisów praktycznym problemem jest obowiązek 
zgłaszania podróży osoby z niepełnosprawnością z minimum 48-godzinnym wyprzedzeniem. 
W świetle przepisów tylko zgłoszenie w takim terminie jest warunkiem udzielenia niezbędnej 
pomocy podczas wsiadania do/wysiadania z pociągu oraz podczas podróży.  

Zauważyliśmy jednak, że nie wszyscy podróżni z niepełnosprawnością są w stanie z takim 
wyprzedzeniem zaplanować podróż. Dlatego wystąpiliśmy do wszystkich pasażerskich 
przewoźników kolejowych z inicjatywą wprowadzenia w wewnętrznych regulacjach bardziej 
korzystnych zasad. Większość przewoźników pozytywnie odpowiedziała na naszą propozycję. 
W niektórych przypadkach wystarczy zgłoszenie podróży z 12-godzinnym wyprzedzeniem. 
Co więcej, niektórzy przewoźnicy zapewnili, że z uwagi na posiadany tabor, który jest w pełni 
przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością, podróżni o szczególnych potrzebach 
nie muszą wcześniej zgłaszać podróży – pomoc będzie im udzielona „od ręki”. 

Problem braku niezbędnej informacji dla pasażerów 

Z praktycznym wymiarem zgłaszania potrzeby pomocy ma również związek inne nasze działanie 
– inicjatywa uproszczenia kanałów, za pośrednictwem których takie zgłoszenia mogą być 
dokonywane. Dzięki temu uruchomiony został jeden internetowy formularz, wspólny dla 
wszystkich przewoźników, przy pomocy którego można zgłosić potrzebę pomocy podczas 
podróży. Ograniczona została także liczba numerów infolinii jednego z przewoźników – 
z dwudziestu lokalnych do dwóch ogólnopolskich numerów. 

Problem braku pomocy podczas wsiadania i wysiadania oraz na pokładzie pociągu  

Obowiązek pomocy podczas wsiadania do/wysiadania z pociągu oraz podczas podróży, o którym 
mowa w przepisach rozporządzenia 1371/2007, to przede wszystkim fizyczna pomoc udzielana 
przez przewoźników kolejowych oraz zarządców stacji. Także w tym zakresie dostrzegliśmy 
problemy związane z przekazywaniem informacji pomiędzy podmiotami kolejowymi o potrzebie 
udzielenia pomocy pasażerom z niepełnosprawnością. Zdarzały się sytuacje, w których jeden 
podmiot przyjmował zgłoszenie i deklarował, że niezbędna pomoc zostanie udzielona, jednak 
tego typu informacja nie była przekazywana innemu przewoźnikowi lub zarządcy infrastruktury. 
Efektem tego były przypadki, w których osoby z niepełnosprawnością pozostawały bez pomocy 
lub odbywały podróż w nieodpowiednich warunkach. 

Podjęte działania w celu rozwiązania tego problemu 

W celu monitorowania poprawności udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnością, 
kolejowi przewoźnicy pasażerscy przekazują nam wszystkie otrzymane zgłoszenia dotyczące 
takiej pomocy. Od września 2016 r. otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące prawie 4000 przejazdów 
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osób z niepełnosprawnością. Część z nich, dzięki lokalizacji Oddziałów Terenowych UTK, 
mogliśmy bezpośrednio nadzorować. Z każdego przejazdu, który monitorujemy, wyciągamy 
konkretne wnioski, które analizujemy zarówno pod kątem indywidualnym, jak i systemowym, 
sygnalizując jednocześnie podmiotom rynku kolejowego konkretne problemy, które powinny 
zostać rozwiązane w celu poprawy dostępności transportu kolejowego do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością.  

Bieżące wsparcie pasażerów 

Działania Urzędu na rzecz pasażerów o szczególnych potrzebach to także bieżące wsparcie 
udzielane przez naszych pracowników wszystkim zainteresowanym. Dzięki rozbudowanemu 
systemowi kontaktu z Urzędem (w tym m.in. dedykowana infolinia oraz elektroniczny formularz 
zgłoszeniowy), służymy pomocą w organizacji i realizacji podróży oraz dochodzeniu roszczeń. 
Do tej pory pomogliśmy pasażerom w prawie 6500 indywidualnych przypadkach. Każdą sprawę 
traktujemy nie tylko jako wyzwanie, ale też szansę na poprawę jakości świadczonych usług – tak 
przez Urząd, jak i cały system kolei. 

Rozporządzenie 1371/2007 to nie wszystko! 

Przejawem działań, często dodatkowych, niewymaganych obowiązującymi przepisami, 
są inicjatywy podmiotów kolejowych w zakresie poprawy obsługi osób z niepełnosprawnością. 
Przykładem takiego działania jest chociażby rozszerzające traktowanie definicji osoby 
z niepełnosprawnością, dzięki czemu osoby dotknięte różnymi rodzajami niesprawności (tak 
fizycznymi jak i psychicznymi, trwałymi lub przejściowymi) zyskują dodatkowe uprawnienia. 
Niektóre podmioty kolejowe wdrażają również udogodnienia, które z punktu widzenia osób 
z niepełnosprawnością zmieniają w pozytywny sposób oblicze kolei. Takim działaniem jest 
np. uruchamianie usługi wideotłumacza Polskiego Języka Migowego, przy pomocy którego, 
za pośrednictwem tabletu, osoba głucha lub niedosłysząca może kupić bilet w kasie biletowej 
oraz uzyskać niezbędne informacje. 

Co jeszcze można zrobić? 

Istotne znaczenie dla osób z niepełnosprawnością ma także kształtowanie oferty przez 
organizatorów transportu publicznego, czyli m.in. przez marszałków poszczególnych 
województw, którzy kontraktują przewozy u operatorów (przewoźników) na ustalonych 
zasadach. 

W 2016 roku UTK przeprowadził analizę wymagań stawianych przewoźnikom 
w poszczególnych województwach. Z analizy tej wynika m.in., że przewoźnicy nie 
są wystarczająco motywowani do podnoszenia poziomu obsługi podróżnych 
z niepełnosprawnością. Dysponują taborem o różnym stopniu dostosowania do przewozu osób 
z niepełnosprawnością, a w planach transportowych określono różne terminy, w których 
zakłada się osiągnięcie pełnej dostępności przewozów dla tych osób. Często brakuje także 
wymagań dla przewoźników albo są one bardzo niewielkie – np. w niewielu umowach 
przewidziano kary za niesprawne urządzenia dla obsługi osób z niepełnosprawnością. 

Zapisy dotyczące standardu świadczenia usług pojawiają się w planach transportowych, 
a następnie w umowach o świadczenie usług publicznych. Prezes UTK ma kompetencje 
do opiniowania tych dokumentów, dlatego i w tym procesie rekomendujemy stosowanie 
najlepszych praktyk oraz wdrażanie rozwiązań, których założeniem jest poprawa jakości obsługi 
osób z niepełnosprawnością oraz stopniowe zwiększanie dostępności kolei. 

Działania nadzorcze 

Aktywność Urzędu to także działania ukierunkowane na zapewnienie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa pasażerów, w tym osób z niepełnosprawnością. Kwestie dotyczące obowiązków 
podmiotów kolejowych w obszarze bezpieczeństwa pasażerów również są regulowane przez 
przepisy rozporządzenia 1371/2007. 
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W latach 2015–2016 inspektorzy urzędu przeprowadzili prawie 500 działań nadzorczych 
dotyczących zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości i bezpieczeństwa pasażerów. 
Pomimo tego, że znaczna część działań zakończyła się stwierdzeniem nieprawidłowości, 
to spadła liczba stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych 
działań nadzorczych (porównując 2016 rok do 2015). 

Do głównych nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli należą: 

 niesprawność urządzeń przeznaczonych do obsługi osób z niepełnosprawnością, takich 
jak platformy dla wózków czy podnośniki,  

 brak znajomości procedur obsługi tych urządzeń oraz procedur dotyczących obsługi 
osób z niepełnosprawnością przez pracowników drużyn konduktorskich,  

 braki w wyposażeniu pojazdów, które negatywnie wpływają na jakość podróży 
pasażerów z niepełnosprawnością,  

 braki lub nieaktualna informacja pasażerska, w tym tej, która powinna być dostępna 
w najbardziej odpowiedniej formie dla osób z dysfunkcjami wzroku lub słuchu,  

 nieudzielenie przez pracowników drużyn konduktorskich i/lub obsługi dworców 
niezbędnej pomocy osobom z niepełnosprawnością podczas wsiadania do pociągu, 
w trakcie podróży oraz podczas opuszczania pokładu pociągu, przesiadki czy 
bezpiecznego opuszczenia terenu stacji. 

Wszystkie te nieprawidłowości tworzą pojedyncze, mniejsze lub większe bariery, które 
w znaczący sposób utrudniają lub uniemożliwiają podróż koleją osobom z niepełnosprawnością.  

Każdy przypadek stwierdzonych nieprawidłowości jest wnikliwie analizowany. W przypadku, 
gdy zachodzi taka konieczność, wszczynane są postępowania administracyjne w sprawie 
naruszenia właściwych przepisów. Chcemy jednak, by przedsiębiorstwa kolejowe, na bazie 
wyników prowadzonych przez nas kontroli, wdrażały skuteczne działania naprawcze, których 
efektem będzie z jednej strony eliminacja nieprawidłowości, a z drugiej – systemowa, korzystna 
zmiana na rzecz osób z niepełnosprawnością.  

3) Dostępność kolei dla osób z niepełnosprawnością w kontekście wymagań 
technicznych (TSI PRM) 

Obowiązek zapewnienia dostępności infrastruktury kolejowej do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością oznacza konieczność dostosowania jej do wymagań określonych 
w specyfikacjach europejskich, których celem jest ułatwienie takim osobom poruszania się 
np. w obrębie stacji kolejowych. 

Obecnie obowiązujące specyfikacje europejskie odnoszące się do dostępności systemu kolei, 
w tym infrastruktury dla osób z niepełnosprawnością, zawarte są w TSI PRM. 

Pojazdy kolejowe 

TSI PRM ma zastosowanie do wszystkich pojazdów kolejowych nowych oraz do pojazdów 
zmodernizowanych. Każdy nowy pojazd kolejowy przeznaczony do przewozu pasażerów musi 
być dostępny dla osób z niepełnosprawnością. 

Wymagania techniczne i funkcjonalne związane z dostępnością taboru dotyczą takich aspektów 
jak m.in.: 

 siedzenia, 
 miejsca na wózki inwalidzkie, 
 drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, 
 oświetlenie, 
 toalety, 
 przejścia, 
 informacja dla pasażerów, 
 zmiany wysokości, 
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 przedziały do spania dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich, 
 położenie stopnia przy wsiadaniu do pociągu i wysiadaniu z niego, 
 urządzenia wspomagające wsiadanie. 

Co najmniej 10% miejsc siedzących w każdym zespole trakcyjnym lub pojedynczym pojeździe 
oraz w każdej klasie powinno być przewidziane jako miejsca uprzywilejowane. Liczba miejsc 
na postój wózków inwalidzkich zależna jest od długości pociągu: 

 do 30 m – 1 miejsce, 
 30-205 m – 2 miejsca; 
 205-300 m – 3 miejsca; 
 powyżej 300 m – 4 miejsca. 

Z każdym rokiem coraz więcej typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji jest zgodnych 
z wymaganiami TSI PRM. Aktualnie zostało dopuszczonych do eksploatacji 11 typów pojazdów 
kolejowych oraz 143 pojazdy, które są zgodne z TSI PRM.   

Infrastruktura dworcowa 

TSI PRM ma zastosowanie do wszystkich stref publicznych stacji przeznaczonych do transportu 
pasażerów, które są kontrolowane przez przedsiębiorstwo kolejowe, zarządcę infrastruktury 
lub zarządcę stacji. Powyższe obejmuje dostarczanie informacji, zakup biletu, jego kasowanie 
oraz możliwość oczekiwania na pociąg.  

W zakresie podsystemu „Infrastruktura” TSI PRM zawiera zasadnicze wymagania w zakresie 
elementów takich jak np.: parkingi dla osób z niepełnosprawnością, drzwi i wejścia, posadzki, 
toalety i stanowiska przewijania dzieci, szerokość peronu i krawędź peronu, koniec peronu, 
urządzenia wspomagające wsiadanie na peronach oraz jednopoziomowe przejścia przez tory 
na stacjach. 

Występujące problemy i nasze działania 

Nadal jednak występują problemy związane z dostosowaniem infrastruktury dworcowej oraz 
pojazdów do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Dlatego naszą reakcją są działania 
ukierunkowane na zapewnienie spójnych parametrów, zgodnych ze wspomnianymi 
wymaganiami europejskimi, już na poziomie projektowym. Efektem tego jest, opracowana 
na nasze zlecenie, „Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych 
z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania się”. Dzięki temu podmioty 
projektujące, budujące i modernizujące obiekty dworcowe dysponują kompendium wiedzy 
o europejskich wymaganiach w zakresie dostępności tego typu obiektów dla osób 
z niepełnosprawnością. Jednocześnie opracowany dokument zawiera zbiór najlepszych 
europejskich rozwiązań oraz praktyczne wskazówki, które mogą zostać wykorzystane w ramach 
procesu budowy lub modernizacji dworca lub peronów. Dokument ten to także przydatne 
informacje w zakresie zapewnienia kompatybilności kolejowych obiektów dworcowych z innymi 
środkami transportu.  

4) Dodatkowe działania UTK na rzecz pasażerów z niepełnosprawnością 

Poza opisanymi działaniami ustawowymi, podejmujemy także dodatkowe inicjatywy, których 
założeniem jest systemowa poprawa obsługi osób z niepełnosprawnością, zwiększanie 
dostępności kolei oraz wdrażanie rozwiązań, których celem jest bezproblemowe zaplanowanie 
i odbycie podróży przez osoby z niepełnosprawnością. 

Rada Ekspertów przy Prezesie UTK 

Przy Prezesie UTK powołano Radę Ekspertów ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania 
się, w skład której wchodzą osoby z niepełnosprawnością, organizacje reprezentujące 
tę szczególną grupę pasażerów, a także eksperci z zakresu projektowania uniwersalnego oraz 
dostępności obiektów użyteczności publicznej. Celem rady jest wyznaczanie kierunków działań 
urzędu na rzecz poprawy dostępności kolei dla osób z niepełnosprawnością. Efektem tych 
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działań jest m.in. poradnik skierowany do pracowników kolei, wskazujący właściwe 
komunikowanie się z osobami z niepełnosprawnością („Savoir-vivre wobec osób 
z niepełnosprawnością”). Poradnik został przekazany wszystkim przewoźnikom pasażerskim 
oraz zarządcom infrastruktury. 

Zespół zadaniowy ds. osób z niepełnosprawnością 

Przy Prezesie UTK działa również zespół zadaniowy do spraw osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich pasażerskich 
przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury oraz grupy PKP S.A. Zadaniem Zespołu 
jest inicjacja i koordynacja spójnych działań, kluczowych z punktu widzenia obsługi osób 
z niepełnosprawnością. Celem działalności tego zespołu jest także usprawnienie współpracy 
pomiędzy spółkami oraz bieżące reagowanie na występujące nieprawidłowości w obsłudze osób 
z niepełnosprawnością. Zespół działa pod kierownictwem UTK, a dzięki obecności 
przedstawicieli wszystkich przewoźników pasażerskich i zarządców infrastruktury jest również 
forum do dyskusji o najważniejszych problemach dotyczących obsługi osób 
z niepełnosprawnością. To także miejsce wymiany informacji o najlepszych praktykach, 
wdrażanych rozwiązaniach i podstawa dla transferu wiedzy pomiędzy podmiotami rynku 
kolejowego a Urzędem.  

Działania promocyjno-edukacyjne 

Działania Urzędu na rzecz osób z niepełnosprawnością to także promocja praw przysługujących 
pasażerom oraz edukacja, m.in. w zakresie bezpiecznego korzystania z usług transportu 
kolejowego.  

W ramach „Dnia Pasażera” odwiedzamy dworce kolejowe w całej Polsce, dyskutujemy 
z pasażerami o ich oczekiwaniach oraz problemach oraz udzielamy porad. Wsparciem służy 
także pracownik Urzędu posługujący się Polskim Językiem Migowym.  

Z kolei „Kolejowe ABC” to projekt edukacyjny skierowany do najmłodszych pasażerów. 
W ramach zajęć edukacyjnych w przedszkolach i szkołach na terenie całego kraju staramy się 
krzewić kulturę bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego oraz poruszania się na 
terenie stacji i w pobliżu przejazdów kolejowo-drogowych. Od 2013 r. w ten sposób 
przeszkoliliśmy ponad 5500 młodych pasażerów. Kampania „Kolejowe ABC” uzyskała również 
honorowy patronat Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Edukacji Narodowej oraz 
Rzecznika Praw Dziecka.  

5) Rzecznik Praw Pasażera Kolei 

1 lutego 2017 r. przy Prezesie UTK powołany został Rzecznik Praw Pasażera Kolei, który jest 
właściwy w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w zakresie usług 
świadczonych przez przedsiębiorstwa kolejowe – nie tylko przewoźników kolejowych, ale także 
zarządców infrastruktury, sprzedawców biletów, operatorów turystycznych, właścicieli 
dworców bądź zarządzających dworcami.  

Rzecznik Praw Pasażera Kolei, wraz z innymi, analogicznymi podmiotami powołanymi przy 
innych organach regulacyjnych czy urzędach, tworzy globalny system pozasądowego 
rozwiązywania sporów konsumenckich. To istotna, pozytywna zmiana dla wszystkich 
konsumentów, w tym również pasażerów kolei. 

Postępowanie przed Rzecznikiem Praw Pasażera Kolei to także kolejna możliwość dochodzenia 
roszczeń przez osoby z niepełnosprawnością. 

Założeniem jest szybkie, odformalizowane i bezpłatne dla pasażera postępowanie, zmierzające 
do pomyślnego zakończenia sporu. Nowo powołany Rzecznik nie tylko będzie efektywnie 
prowadził powierzane mu spory, ale także zachęcał wszystkie osoby, w tym pasażerów 
z niepełnosprawnością, do korzystania z usług kolei. 

6) Nasze plany 
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Dotychczasowe doświadczenia, wynikające zarówno z realizacji zadań ustawowych, 
jak i z bezpośredniej współpracy z osobami z niepełnosprawnością uświadamiają nam, jak wiele 
jest jeszcze do zrobienia, by kolej, jako system, była dostępna dla wszystkich pasażerów.  

Kierujemy się zasadą, że osoby z niepełnosprawnością powinny mieć możliwość korzystania 
z usług transportu kolejowego, których jakość jest przynajmniej taka jak w przypadku 
pozostałych pasażerów. 

Dalsza współpraca z osobami z niepełnosprawnością 

Dostrzegamy potencjał wynikający ze współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością 
oraz integracją inicjatyw rynku ukierunkowanych na wdrażanie spójnych rozwiązań. Dlatego 
w dalszym ciągu chcemy kontynuować wspomniane formy współpracy z przedsiębiorstwami 
kolejowymi na rzecz poprawy dostępności i jakości obsługi osób z niepełnosprawnością. 
Jako Urząd chcemy być integratorem jednolitych działań różnych podmiotów, których efektem 
będzie zadowolenie pasażerów z poziomu świadczonych usług.  

Współpraca z innymi organami 

Z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów chcemy współpracować na rzecz 
eliminacji postanowień umownych, które mogą w jakikolwiek sposób ograniczać lub naruszać 
prawa osób z niepełnosprawnością korzystających z usług transportu kolejowego. Wierzymy, 
że dzięki połączeniu naszych doświadczeń, dorobku orzeczniczego oraz kompetencji, 
zapewnimy podróżnym możliwość korzystania z transportu kolejowego bez zbędnych 
wątpliwości natury prawnej lub regulaminowych pułapek, wywołujących negatywne, kosztowne 
konsekwencje.  

Do czego dążymy? 

Nasz cel to także utworzenie jednego, scentralizowanego punktu zgłaszania potrzeby pomocy 
podczas podróży przez osoby z niepełnosprawnością. Jak wspomniano, dziś wprawdzie sytuacja 
uległa poprawie, jednak brak jest podmiotu, który z pełną odpowiedzialnością koordynowałby 
udzielanie pomocy pasażerom z niepełnosprawnością na poziomie wszystkich przewoźników, 
zarządców infrastruktury i całego kraju.  

Nasz cel to również dalsza promocja praw przysługujących pasażerom oraz działania na rzecz 
rozszerzenia zakresu stosowania przepisów rozporządzenia 1371/2007. 

Dążymy również do tego, by wszystkie przedsiębiorstwa zaangażowane w proces udzielania 
pomocy osobom z niepełnosprawnością opracowały i przyjęły wspólny standard świadczenia 
takiej pomocy. Struktura podmiotowa kolei oraz brak przepływu informacji pomiędzy 
poszczególnymi spółkami nie może mieć negatywnego wpływu na pasażerów.  

7) Podsumowanie 

Wiemy, że tylko dalsza, intensywna praca, przy zaangażowaniu wszystkich stron – osób 
z niepełnosprawnością oraz ich organizacji, przewoźników kolejowych, zarządców 
infrastruktury, sprzedawców biletów, ustawodawcy oraz innych urzędów i stowarzyszeń daje 
szansę na sukces w postaci dogodnego transportu kolejowego dla osób z niepełnosprawnością. 

 


