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Szanowni Państwo,

poradnik Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością został  
przygotowany przez PKP Intercity wspólnie z Fundacją Integracja.  
PKP Intercity, jako największy przewoźnik dalekobieżny w kraju,  
podejmuje działania, aby dostosować coraz więcej pociągów do potrzeb 
pasażerów z różnymi niepełnosprawnościami. Oprócz inwestycji  w tabor, 
dostrzegamy również wagę szkolenia naszych pracowników.  
Sprawy życzliwej komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami  
i zrozumienia ich potrzeb są poruszane w czasie regularnych spotkań  
naszych pracowników. Wierzymy, że każde działanie w kierunku  
promowania ludzkiej otwartości służy poprawie kontaktów z osobami  
z niepełnosprawnościami. 
Czy pasażerowi poruszającemu się na wózku mogę zaproponować pomoc  
w umieszczeniu bagażu na półce? Czy pozwolić córce na zabawę z psem  
- przewodnikiem niewidomego? Jak pożegnać się z niewidomym  
współpasażerem wychodząc z przedziału, by go nie urazić słowami,  
jakie powszechnie używa się w takich sytuacjach, na przykład: do zobaczenia? 
Wielu, podróżując pociągiem, spotkało się z podobnymi wątpliwościami  
w stosunku do osób z różnymi niepełnosprawnościami. W poradniku  
przypominamy o uniwersalnych zasadach dobrych manier. 
Pamiętajmy, że nasza życzliwość i dobre chęci powinny być podstawą 
codziennych relacji między wszystkimi ludźmi, tymi spotykanymi 
zarówno w pociągu, jak i w metrze czy w tramwaju. 

Marek Chraniuk
Prezes PKP Intercity                                            

Piotr Pawłowski
Prezes Fundacji Integracja



Niektóre osoby z niepełnosprawnością mówią niewyraźnie.  
Jeśli nie rozumiesz, nie krępuj się zapytać.



Osobie niewidomej trzeba precyzyjnie podawać informacje. 
Unikaj sformułowań: tutaj, tam. Aby ułatwić orientację,   

możesz użyć opisu tarczy zegara.



Bądź cierpliwy. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
mogą potrzebować więcej czasu.



Wózek, kule czy laska to sfera osobista osoby  
z niepełnosprawnością. Nie dotykaj ich  

bez pozwolenia właściciela.



Zadbaj o dostępność swojej strony internetowej dla osób  
z niepełnosprawnościami, zgodnie za standardami WCAG 2.0.



Dla osób poruszających się o kulach stanie jest uciążliwe  
– pozwól na obsłużenie ich bez kolejki.



Jeśli widzisz osobę niewidomą, nie zaskakuj jej 
ani nie chwytaj bez uprzedzenia.



Witając się z osobą, która ma amputowaną rękę,  
śmiało uściśnij jej dłoń drugiej ręki.



Używaj słów i zwrotów, które funkcjonują w codziennych  
kontaktach. Nie obawiaj się powiedzieć osobie  
niewidomej „do widzenia” lub „do zobaczenia”. 



Zwracaj się bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością,  
a nie do osoby towarzyszącej.



Wózek to część przestrzeni osobistej osoby 
 z niepełnosprawnością. Nie wieszaj na nim kurtki ani torby.



Do osób z zaburzeniami słuchu mów w naturalnym tempie,  
nie krzycz ani nie zakrywaj ust. Kluczowe informacje  

możesz zapisać na kartce.



Nie stój nad głową osoby na wózku  
– cofnij się dwa kroki albo usiądź.



Projektując budynki, pamiętaj o potrzebach osób  
z niepełnosprawnością.



Pamiętaj o odśnieżaniu i niezastawianiu podjazdów.



Każda osoba z niepełnosprawnością wie najlepiej, jakiej 
pomocy potrzebuje. Zapytaj, czy i jak ją wesprzeć.



„Koperty” są przeznaczone wyłącznie dla pojazdów osób  
z niepełnosprawnością – potrzebują one więcej miejsca  

przy wsiadaniu i wysiadaniu.



Podejdź do osoby niewidomej i zaproponuj pomoc.  
Podaj swoje ramię i idź pół kroku przed nią.



Pomoc w poruszaniu się po terenie dworca można zgłosić:
• dzwoniąc pod numer: 22 474 13 13

• wysyłając e-mail na adres: pomocprm@pkp.pl

Lista dworców, na których jest świadczona pomoc,  
dostępna na pkpsa.pl w zakładce Dla pasażera/Bez barier.



Informację na temat dostosowania wybranego składu  
do potrzeb osób z niepełnosprawnością można uzyskać  
w kasie biletowej, Centrum Obsługi Klienta lub dzwoniąc  
na infolinię PKP Intercity. W sytuacji gdy dane połączenie  
nie jest obsługiwane przez pociąg z udogodnieniami,  
pracownicy kasy czy infolinii wskażą pasażerowi  
alternatywny skład. 

Potrzebę asysty przy wsiadaniu do pociągu i wysiadaniu z niego 
można zgłosić na kilka sposobów: 

•	 telefonicznie – dzwoniąc na całodobową infolinię  
PKP Intercity pod numerem 703 200 200*  
oraz pod numerem +48 22 391 97 57** dla połączeń  
realizowanych z zagranicznych sieci;

•	 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego  
na stronie www.intercity.pl;

•	 w godzinach pracy Centrum Obsługi Klienta  
na dworcach: Gdańsk Główny, Poznań Główny, Wrocław 
Główny, Warszawa Centralna,  Katowice  
oraz Kraków Główny.

*  Infolinia dla abonentów krajowych sieci stacjonarnych i komórkowych. Opłata za minutę  
 połączenia 1,29 zł brutto. Usługę świadczy PKP Intercity S.A.
** Infolinia dla abonentów sieci zagranicznych i dla połączeń zagranicznych. Koszt połączenia  
 zgodny z taryfą operatora.
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