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Wprowadzenie 

Współczesna stacja paliw już tylko z 

nazwy przypomina miejsce sprzedaży 

tylko paliw i akcesoriów samochodo-

wych. Obecnie to nowoczesny, wielo-

funkcyjny obiekt, oferujący możliwość 

nabycia szerokiej gamy dóbr i usług 

niezupełnie związanych z branżą mo-

toryzacyjną takich jak: kupno produk-

tów spożywczych i przemysłowych, 

pobranie pieniędzy z bankomatu, 

wysłanie listu, zjedzenie posiłku, sko-

rzystania z toalety bądź tylko odpo-

czynku w ciepłym i zadaszonym po-

mieszczeniu, poza samochodem. 

 Wraz z rozwojem cywilizacyjnym 

i społecznym stacja paliw poddana 

została ewolucyjnym zmianom dosto-

sowującym ją do potrzeb wszystkich 

osób, w tym także osób niepełno-

sprawnych.

Korzystanie ze stacji paliw

Według wyników Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań 

[1] liczba osób niepełnosprawnych 

w 2011 r. wyniosła ponad 12% ogółu 

społeczeństwa. Ile spośród nich korzy-

sta ze stacji paliw jako czynni kierow-

cy bądź tylko jako pasażerowie tego 

statystyki nie podają. Zapewne więk-

szość z nich przynajmniej sporadycz-

nie bywa na stacjach paliw i w pew-

nym przynajmniej zakresie korzysta 

z ich oferty. Z tego powodu obecna 

infrastruktura stacji powinna być go-

towa na przyjęcie takich osób, chociaż 

w przeszłości nie zawsze tak bywało.

 Przez długie lata obsługa osób nie-

pełnosprawnych na stacji paliw stała 

na minimalnym poziomie i ogranicza-

ła się przede wszystkim do pomocy 

personelu przy tankowaniu lub po-

średnictwie w zakupach. Wejścia do 

budynków stacji tylko niekiedy były 

dostosowane i chociaż najczęściej 

budynki były parterowe to miały przy-

najmniej jeden schodek bądź wysoki 

próg. Toalety dla klientów spotykało 

się rzadko, zazwyczaj były przeznaczo-

ne tylko dla personelu. W przypadku 

osób niepełnosprawnych obsługa 

często robiła wyjątek pozwalając z 

nich korzystać, lecz było nie lada sztu-

ką osobom na wózku do nich się do-

stać. Były wykonane wg ówczesnego 

standardu - małe kabiny z wąskimi 

drzwiami i dojściami, bez jakichkol-

wiek elementów wspomagających 

(poręczy).

 Przełom polityczny i gospodarczy 

jaki nastąpił w roku 1989 spowodował 

gwałtowny rozwój motoryzacji a w 

tym stacje paliw, tak w zakresie ilościo-

wym, jak i jakościowym. Powodem 

było:

• odziedziczenie starych obiektów 

CPN nie odpowiadających no-

wym przepisom i nowoczesnym 

standardom obsługi podróżują-

cych, wymagających modernizacji 

zwłaszcza w obliczu wkraczającej 

zagranicznej konkurencji, która 

taki standard zapewniała,

• gwałtowny rozwój motoryzacji - 

wzrost liczby pojazdów i podróż-

nych dla którego ówczesna rzadka 

sieć stacji paliw stała się niewystar-

czająca,
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• budowa nowych dróg, zwłaszcza 

autostrad i dróg ekspresowych i w 

związku z tym konieczność budo-

wy nowych stacji paliw.

Z dniem 1.01.1995r wprowadzono 

obowiązek zapewnienia dostępności 

infrastruktury budowlanej osobom 

niepełnosprawnym. Przepisami tymi 

objęto wszystkie budowle oraz bu-

dynki użyteczności publicznej [2]. Sta-

cje paliw uznano, że tym przepisom 

również podlegają. Dzięki temu ko-

lejne lata przyniosły ogromny wzrost 

liczby stacji dostosowanych i obecnie 

tylko niektóre z nich nie spełniają jesz-

cze tego wymogu. Ale jeśli się jednak 

bliżej przyjrzeć stacjom uważanym za 

dostosowane to w wielu miejscach 

wciąż istnieją przykłady gdzie w roz-

wiązaniach dostosowawczych, tak 

technicznych, jak i organizacyjnych, 

zauważyć można szczegóły, negatyw-

nie wpływające na dostępność stacji. 

Sprawiając, że korzystanie ze stacji 

przez osoby niepełnosprawne w dal-

szym ciągu jest kłopotliwe i utrudnio-

ne. 

 Problem niedostatecznego dosto-

sowania stacji paliw zauważyło także 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i w 

ogłoszonym programie: 

 Dostępność Plus w działaniu 23, 

podpunkt mobilność zapisano że: „Dla 

realizacji poprawy mobilności osób star-

szych i osób z niepełnosprawnościami 

zaplanowano: [...] wdrożenie standardów 

dostępności dla stacji benzynowych, 

uwzględniających przenośne terminale 

płatnicze, system przyzywania obsługi, 

możliwość płatności za pomocą aplikacji 

mobilnej, system tłumaczeń migowych 

on-line” [3].

Obecne dostosowanie stacji paliw

W polskich przepisach [4] nie wystę-

puje znak drogowy informacyjny, któ-

ry za pomocą np. symbolu/piktogra-

mu informowałby czy dana stacja jest 

dostosowana. Takie oznakowanie dla 

wielu osób niepełnosprawnych było-

by przydatne, gdyż osoby te mogłyby 

odpowiednio wcześniej być poinfor-

mowane czy stacja do której się zbli-

żają jest dla nich przyjazna. Obecnie 

przekonują się o tym dopiero po wje-

chaniu i obejrzeniu stacji z okna sa-

mochodu bądź już po wyjściu i próbie 

skorzystania. Sporadycznie i tylko w 

indywidualnym zakresie (i indywidu-

alnym oznakowaniem) niektóre stacje 

sygnalizują takie dostosowanie (rys. 1). 

Oznakowanie to jednak nie do końca 

jest zrozumiałe - czy dostosowanie 

to dotyczy tylko dostępności WC, czy 

także pozostałych usług i infrastruktu-

ry w tym np. wejścia do budynku sta-

cji (WC bowiem może znajdować się 

na tyłach budynku i być dostosowane 

lecz główne wejście do budynku stacji 

dostosowanym może takim nie być). 

 Podobnie informacja podawana za 

pomocą stron internetowych. Przykła-

dowo na stronach dwóch koncernów 

paliwowych (Orlen i BP) w opisach 

stacji są podane informacje o ich do-

stępności lecz tylko w formie suchego 

symbolu/zapisu bez podania szczegó-

łów na czym ta dostępność polega. 

 Jednak co do wprowadzenia do 

przepisów jednolitego znaku drogo-

wego pojawia się pytanie czy jego 

ewentualne wprowadzenie ma jesz-

cze sens, jeśli właściwie większość sta-

cji i świadczonych tam usług jest już 

dostosowana w stopniu wymaganym 

przez prawo (w tym zwłaszcza w za-

kresie dostępności WC) a te pozostałe 

stacje, też sukcesywnie są przebudo-

wywane i dostosowywane? Pytanie to 

od wielu lat jest pytaniem otwartym i 

stopniowo, z upływem czasu traci za-

tem na znaczeniu chociaż w przypad-

ku niektórych stacji byłoby korzystne. 

Tak więc osobom niepełnosprawnym 

pozostaje nadal niezawodny i naj-

prostszy sposób przekonania się o do-

stępności stacji - po wjechaniu na sta-

cję wizja lokalna z okna samochodu 

lub przywołanie obsługi i wypytanie 

lub próba samodzielnego skorzysta-

nia z jej usług i w przypadku gdy wizy-

ta zakończy się sukcesem zapamięta-

nie stacji na przyszłość. 

 Zjazd z drogi głównej i wjazd na 

stację paliw, pozornie łatwy, może 

czasami sprawić pewne trudności. To 

nie tylko znużenie i zmęczenie jazdą 

lub trudne warunki widocznościowe. 

Także niepełnosprawność, zwłasz-

cza wzrokowa - niedowidzenie oraz 

ruchowa - niesprawność rąk może 

spowodować, że wykonanie tego ma-

newru może okazać się spóźnione i 

zakończyć najechaniem na zewnętrz-

ny krawężnik zjazdu. Aby zmniejszyć 

to niebezpieczeństwo krawężnik moż-

na wyróżnić np. kontrastowym malo-

waniem - kolor żółty lub żółto-czarny 

(rys. 2) bądź nawet zamontować na 

nim wyraźnie widoczne elementy od-

blaskowe.

1. Oznakowania tablicami informacyjnymi dostępności stacji paliw w 

sposób indywidualny - Polska/Czechy

2. Przykład kontrastowego wymalowania krawężnika poprawiającego jego 

zauważalność - Warszawa/Polska
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 Zadaszenie strefy tankowania oraz 

dojścia do budynku (rys. 3) nie spo-

woduje, że strefa ta podczas opadów 

będzie zupełnie sucha, jednak opady 

będą na pewno mniejsze. Dzięki temu 

poprawi się komfort poruszania się w 

tej najczęściej wykorzystywanej strefi e 

- pozwoli nie brać ze sobą parasola a 

personelowi mniej odśnieżać. Z tych 

względów w tej strefi e blisko drzwi 

wejściowych budynku stacji wskaza-

nym jest zlokalizowanie przynajmniej 

jednego stanowiska postojowego dla 

osób niepełnosprawnych. Dzięki temu 

osoby dla których proces wychodze-

nia z pojazdu w porównaniu z osoba-

mi sprawnymi jest dłuższy (osoby na 

wózkach inwalidzkich, o kulach) mniej 

zmokną a przy tym będą pokonywać 

krótszą trasę bez konieczności zabie-

rania parasola angażującego potrzeb-

ną jedną rękę (rys. 4). 

 Takie stanowisko postojowe powin-

no charakteryzować się odpowiedni-

mi wymiarami [5] i być odpowiednio 

oznakowane w tym także barwą (nie-

bieską) [4]. W przypadku większego 

zapotrzebowania na tego typu miej-

sca postojowe, można je wyznaczać 

w pewnym oddaleniu od drzwi oraz 

w sąsiedztwie miejsc dedykowanych 

innym uprzywilejowanym pojazdom 

np. dla rodzica z dzieckiem (rys 5).

 Budynek (lub zespół budynków) 

na stacji paliw odgrywa istotną rolę. 

Mieszczą się tutaj: kasa, często WC, 

sale zakupowe i restauracyjne, oddzia-

ły banków i bankomaty, urząd poczto-

wy i skrzynka na listy itd. Jednakże, aby 

można było skorzystać z tych usług 

potrzebne jest przede wszystkim do-

stosowane wejście. Powinno ono speł-

niać kryteria zawarte w [6, 7] - wejście 

najlepiej z poziomu terenu (bez scho-

dów lub stromej pochylni), z drzwiami 

otwieranymi automatycznie. Domi-

nujące na stacjach przeszklone drzwi 

powinny mieć wyróżnienia sygnalizu-

jące przeszklenie w formie poziomych 

pasów wykonanych w sposób podany 

np. w [8], bądź zastępczo poprzez np. 

informacje o godzinach pracy stacji 

lub napisem „drzwi automatyczne” 

(rys. 6). Oczywiście zalecenia wg [8] 

dotyczące najczęściej stosowanej bar-

wy żółtej mogą wzbudzić opór wła-

ściciela stacji, dla którego kolor żółty 

może kojarzyć się z barwą konkretnej 

konkurencyjnej sieci stacji paliw (np. 

Shell). Dlatego kolor może nawiązy-

wać do koloru, który jest kojarzony ze 

stacją np. dla Orlenu to: biel-czerwień, 

BP: zieleń itp.

 Wewnątrz pomieszczenia korytarze, 

drzwi, lady powinny spełniać kryteria 

zawarte w [6, 7] zapewniając możli-

wości poruszania się oraz korzystania 

z usług zwłaszcza przez osoby na wóz-

kach inwalidzkich. Problematycznym 

jest jednak zapewnienie możliwości 

poruszania się tych osób pomiędzy re-

gałami wystawienniczymi w części sa-

moobsługowej. Im przejście jest węż-

sze tym więcej właściciel stacji może 

zmieścić regałów a więc więcej pro-

duktów wyeksponować. Chcąc jednak 

umożliwić osobom na wózkach samo-

dzielne zakupy minimalna rzeczywista 

szerokość powinna wynosić 90 cm 

(optymalna 110cm) [7], przy czym sze-

rokość ta powinna być rozumiana jako 

szerokość nie pomiędzy krawędziami 

regałów lecz pomiędzy wyłożonymi 

produktami.

3. Zadaszenie strefy tankowania i dojścia do budynku wpływa korzystnie na 

bezpieczeństwo i komfort poruszania się spieszonych kierowców 

i pasażerów - Siedlce/Polska

4. Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone w bezpo-

średniej bliskości wejścia i pod zadaszeniem 

(bez oznakowania barwą) - Polska

5. Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone wraz z 

miejscem dla rodzica z dzieckiem poza zadaszeniem - Polska

6. Szklane drzwi z informacjami sygnalizującymi przeszklenie oraz reklama-

mi wzmacniającymi te informacje - Warszawa/Polska
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 Nawierzchnia posadzki pomiesz-

czeń przynajmniej teoretycznie po-

winna być wykonana z materiałów 

charakteryzujących się wysoką anty-

poślizgowością. Jednak ze względów 

estetycznych i łatwości utrzymania 

czystości praktycznie wszędzie stoso-

wany jest matowy, gładki gres. Jest to 

materiał twardy i lubiany przez osoby 

na wózkach, gdyż daje dobre oparcie 

kołom wózka. Za to w warunkach za-

wilgocenia staje się śliski i niebezpiecz-

ny zwłaszcza dla osób chodzących 

(dla osób na wózkach jest śliski tylko 

przy większych pochyleniach). Wtedy 

na czas opadów doraźnie stosowane 

są różnego typu materiały zapobiega-

jące poślizgom, układane tymczaso-

wo na posadzkę dywaniki z syntetycz-

nych tkanin, gumy a nawet papierowe 

kartony, a przy wejściu różnego typu 

wycieraczki dla oczyszczenia obuwia. 

Wszystkie one nie ułatwiają porusza-

nia się zwłaszcza osobom na wózkach. 

Bardzo istotnym elementem stacji pa-

liw jest dostępna toaleta. Trzeba pa-

miętać, że duża część spośród osób 

niepełnosprawnych nie ma alterna-

tywy jak np. wciąż jeszcze popularne 

pójście w tzw. „krzaczki”. 

 Toaleta dla osób niepełnospraw-

nych w porównaniu z toaletą stan-

dardową charakteryzuje się większy-

mi wymiarami oraz specjalistycznym 

wyposażeniem. To pozwala ma-

newrować wózkiem wewnątrz bez 

konieczności otwierania drzwi oraz 

wspomagać się specjalnym wyposa-

żeniem [6, 7]. Z uwagi na oszczędność 

miejsca, toalety te często są łączone z 

miejscami przeznaczonymi do obsługi 

niemowląt - ustawione są przewijaki. 

Na niektórych stacjach standard wy-

posażenia takich toalet jest podwyż-

szony - oprzyrządowanie jest bardzo 

wszechstronne (rys. 7), są środki do 

pielęgnacji dzieci (oraz inne udogod-

nienia (rys. 8).

 Elementem dodatkowym mogą-

cym skłonić niektórych podróżują-

cych do zatrzymania się na danej stacji 

paliw jest możliwość odpoczynku na 

świeżym powietrzu oraz nieskrępowa-

na konsumpcja własnych produktów 

żywnościowych i napojów (kanapki i 

herbata/kawa z termosu). Do tego słu-

żą stoły/ławy piknikowe (rys. 9). Wska-

zanym jest aby przynajmniej jeden z 

nich był dostosowany dla osób nie-

pełnosprawnych na wózkach poprzez 

9. Przykład częściowego dostosowania stołu piknikowego - utwardzone 

dojście i akceptowalna wysokość blatu lecz, bez przestrzeni 

dla wózka - Polska

10. Chodnik i piesi poruszający się w bezpośrednim sąsiedztwie stacji paliw 

stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa 

(stacja już nieistniejąca) - Warszawa/Polska

7. Dodatkowy element wspomagający korzystanie 

z muszli klozetowej, w postaci drabinki umocowanej 

do sufi tu - Niemcy

 
8. Środki do pielęgnacji dzieci umieszczone wraz z przewijakiem oraz wieszaki na ubrania 

poprawiają komfort korzystania z toalety - Niemcy
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zapewnione utwardzone dojście (o 

szerokości min 90cm), odpowiednią 

wysokość blatu (70cm) oraz specjalnie 

zostawioną przestrzeń (zamiast siedzi-

ska) dla podjechania wózkiem (120cm 

x 90cm) zgodnie z [9].

 W przypadku lokalizacji stacji w 

terenie zurbanizowanym pojawia 

się jeszcze problem wkomponowa-

nia stacji w otoczenie - niepogorsze-

nie dotychczasowej dostępności dla 

osób niepełnosprawnych istniejącej 

przestrzeni. Nagłe bezpośrednie są-

siedztwo nowo-wybudowanej stacji 

z istniejącym chodnikiem (rys. 10) lub 

co gorsze jego likwidacja na korzyść 

stacji (rys. 11) może spowodować, że 

piesi chodzący dotychczas po chod-

niku zaczynają poruszać się w bez-

pośredniej bliskości lub pomiędzy 

tankującymi pojazdami. Sprowadza 

to bezpośrednie niebezpieczeństwo 

spowodowania np. pożaru kiedy żar 

z niedopałka papierosa wyrzuconego 

przez pieszego trafi  na rozlane paliwo. 

W takim przypadku chodnik powinien 

być odsunięty od strefy tankowania a 

być może nawet odgrodzony szczelną 

przegrodą separującą. 

 W szerokości chodnika przy stacji 

nie powinny zostać usytuowane ele-

menty reklamowo-informacyjne sta-

cji a jeśli już muszą się znaleźć to po-

winny przynajmniej spełniać warunki 

zapewnienia minimalnej szerokości 

chodnika (150 cm) oraz minimalnej 

wysokości skrajni chodnika (250 lub 

220 cm) [5] (rys. 12). 

 Jeśli lokalizacja stacji wymusiła 

dokonanie korekty trasowania chod-

nika (rys. 13) to jego nowy przebieg 

powinien być zrozumiały i czytelny 

zwłaszcza dla osób niewidomych i 

słabowidzących. Dla nich informacja o 

zmianie położenia chodnika i w związ-

ku z tym konieczności dokonywania 

zmian kierunku poruszania się musi 

być we właściwy sposób przekazana. 

Może służyć temu odpowiednie wy-

trasowanie chodnika połączone z od-

powiednim ułożeniem krawężników, 

zastosowaniem Nawierzchniowego 

Systemu Prowadzenia [8] a nawet 

zastosowaniem wygrodzeń. Inaczej 

grozi to niebezpieczną utratą przez te 

osoby orientacji i pomyłkowym poru-

szaniem się czy to po terenie stacji czy 

nawet po jezdni drogi. 

 Należy także wspomnieć o istotnym 

ale dotychczas nigdzie nie rozwiąza-

nym problemie dostosowania wypo-

sażenia dodatkowego stacji jakim są 

np. samoobsługowe stacjonarne od-

kurzacze i kompresory samochodowe. 

Autor dotychczas jeszcze nigdzie nie 

spotkał tego typu urządzeń, które by-

łyby dostosowane. Wydaje się, że po-

tencjalny stopień wykorzystania tych 

urządzeń przez osoby niepełnospraw-

ne w stosunku do ewentualnych na-

kładów byłby na tyle niewielki, że po-

niechano prób ich dostosowywania. 

Korzystanie z nich bowiem wymaga 

dość dużej sprawności ogólnej więc 

tylko część z tych osób byłaby w sta-

nie samodzielnie sobie z tym poradzić. 

Znacznie większa część musi (i będzie 

na razie musiała) korzystać z pomocy 

osób sprawnych bądź używać wła-

snych, indywidualnie sprawdzonych 

urządzeń.

Czego brakuje na stacji paliw

Elementem dostosowania stacji pa-

liw, który wciąż nie został w sposób 

kompleksowy i jednolity rozwiązany 

11. Powstanie stacji bez chodnika spowodowało niebezpieczne poruszanie 

się pieszych przez teren stacji - Polska

12. Tablica reklamowo-informacyjna stacji paliw w szerokości chodnika 

niespełniająca kryterium minimalnej wysokości skrajni jest zagrożeniem dla 

osób niewidomych i słabowidzących - Kraków/Polska

13. Niewłaściwie wykonana korekta przebiegu 

chodnika stwarza zagrożenie poruszania się osób 

słabowidzących i niewidomych - Warszawa/Polska

14. Przykład sposobu wezwania obsługi - wersja w języku polskim, czeskim i węgierskim
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to optymalny i niezawodny system 

obsługi osób niepełnosprawnych 

w zakresie tankowania pojazdu. Au-

tor spotkał kilka różnych systemów 

- sposobów obsługi funkcjonujących 

w kraju i za granicą. Każdy z nich ma 

określone zalety ale także wady, które 

powinny być ograniczone lub wyeli-

minowane. Obecnie funkcjonujące 

systemy to:

• Wezwanie obsługi poprzez trzy-

krotne użycie klaksonu po podje-

chaniu pod dystrybutor (rys. 14); 

W założeniu tak skonfi gurowana sy-

gnalizacja ma zwrócić uwagę obsługi 

stacji i spowodować przyjście członka 

personelu, lecz sposób ten ma przy-

najmniej dwie wady: pojazd trąbią-

cego może nie być widoczny z okna 

np. stanowiska kasowego - być np. 

zasłonięty przez inny większy pojazd 

i wtedy obsługa nie widząc pojazdu 

lekceważy sygnał, bądź obsługa może 

nie słyszeć sygnału, gdyż na stacji jest 

głośno poprzez włączone radio, bądź 

pracownicy są zajęci obsługiwaniem 

w sklepie innych osób. Wtedy niepeł-

nosprawny kierowca, niepotrzebnie 

czeka lub powinien poczekać dłuższą 

chwilę lecz nie wiedząc o tym myśli, że 

nikt sygnałów nie słyszy i odjeżdża w 

poszukiwaniu innej stacji; 

• Poproszenie o pomoc osoby po-

stronnej - innego klienta stacji, 

aby zatankował i zaniósł daną 

przez nas należność bądź najlepiej 

poprosił pracownika stacji o przyj-

ście;

Pierwszy sposób jest bardzo niepew-

ny, gdyż powierza się pieniądze obcej 

nieznanej osobie nie mając pewności 

czy rzeczywiście uiści należność. Dru-

gi sposób jest nie dla wszystkich osób 

niepełnosprawnych akceptowalny, 

gdyż zwracając się z taką prośbą do 

obcej osoby należy chociaż pokrót-

ce wyjaśnić z czego ona wynika (po-

wiedzieć, że jest się osobą niepełno-

sprawną, potrzebującą pomocy a nie 

wszyscy niepełnosprawni lubią o so-

bie w ten sposób opowiadać). Z tych 

dwóch sposobów z konieczności lep-

szym jest drugi zwłaszcza jeśli chcemy 

płacić kartą.

15. Dystrybutor oznakowany symbolem „dosto-

sowany dla osób niepełnosprawnych” -Trzciana/

Słowacja

16. Przycisk przywoławczy (widok ogólny oraz zbliżenie) 

- Trzciana/Słowacja

17. Słupek z przyciskiem przywoławczym (materiał reklamowy) - Polska 
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• Zwrócenie się bezpośrednio do 

pracownika stacji tzw. placowe-

go, który w ramach obowiązków 

służbowych stale jest obecny przy 

dystrybutorach tankując paliwo, 

gaz LPG; 

Jest to sposób najwygodniejszy, gdyż 

pracownik nie tylko pomoże w zatan-

kowaniu, wyjściu z samochodu ale 

także przyjmie pieniądze lecz taka for-

ma obsługi funkcjonuje tylko na nie-

których większych stacjach - dokład-

nie na których brak jest informacji.

• Skorzystanie z przycisku przywo-

ławczego, 

Po podjechaniu pod dostosowany i 

oznakowany dystrybutor (rys. 15) wci-

skamy przycisk (rys. 16), który urucha-

mia sygnał dźwiękowy lub świetlny 

znajdujący się przy stanowisku obsłu-

gi (przy kasie), pracownik przychodzi i 

obsługuje. System ten musi posiadać 

sygnał zwrotny (lampka kontrolna, 

sygnał dźwiękowy) informujący kie-

rowcę o wysłaniu (i prawdopodobnie 

zauważeniu i przyjęciu) zgłoszenia, 

inaczej nie wiadomo czy system działa 

i czy sygnał został wysłany i odebrany. 

Pracownik stacji przychodzi i obsłu-

guje. Podobny system przywoławczy 

(rys. 17) był swego czasu reklamowany 

przez jedną z fi rm dostarczających wy-

posażenie do stacji paliw lecz nie zna-

lazł w Polsce szerszego zastosowania 

(autor nigdzie go nie spotkał).

• Stałe tankowanie na wybranej sta-

cji, 

To sprawia, że personel zna markę, ko-

lor pojazdu oraz twarz kierowcy więc 

szybko reaguje, w takim przypadku 

możliwe, jest także ustalenie przez 

obie strony wspólnych indywidual-

nych znaków rozpoznawczych np. 

charakterystyczne trąbienie lub miga-

nie światłami, przyjeżdżanie o stałej 

porze i dniu tygodnia. Taki sposób w 

praktyce może funkcjonować tylko 

lokalnie i tylko w odniesieniu do kon-

kretnych osób;

• Samoobsługowa stacja (w tym 

z personelem nie wykonującym 

czynności związanych z obsługą 

pojazdu);

Kierowca, ewentualnie pasażer sam 

musi zatankować i sam zapłacić w au-

tomacie co wymaga wyjścia z pojazdu 

i obsługi automatu (automat powi-

nien spełniać kryteria zawarte np. w 

[8]). Na niektórych stacjach samoob-

sługowych pracownik jest obecny lecz 

zajmuje się tylko i wyłącznie przyjmo-

waniem płatności oraz obserwacją 

monitoringu. Siedzi w pomieszczeniu 

za pancerną szybą i mimo, że widzi 

na ekranie człowieka niepełnospraw-

nego wymagającego pomocy to nie 

może jej udzielić ze względu na otrzy-

many zakaz opuszczania stanowiska 

kasowego w obawie przed mistyfi ka-

cją mającą na celu dokonanie napa-

du rabunkowego. Tak więc wszystkie 

czynności musi dokonać osoba nie-

pełnosprawna samodzielnie albo zdać 

się na pomoc innych osób korzystają-

cych ze stacji. W odniesieniu do osób 

niepełnosprawnych jest to najgorszy 

rodzaj stacji. 

 Z przedstawionych powyżej sposo-

bów obsługi osób niepełnosprawnych 

na stacjach paliw trudno jest jedno-

znacznie stwierdzić, który na pewno 

mógłby stać się sposobem uniwersal-

nym, mogącym być stosowanym po-

wszechnie. Potrzebne byłyby w tym 

zakresie szersze badania np. ankie-

towe wśród niepełnosprawnych kie-

rowców oraz pasażerów. Jednak wraz 

z rozwojem najnowszych technologii 

wydaję się, że w ewentualnych bada-

niach mogłyby zostać uwzględnione 

przynajmniej jeszcze dwa dodatkowe 

sposoby wykorzystujące najnowsze 

technologie - telefon komórkowy i in-

ternet czyli:

• Rozwiązanie oparte na aplikacji na 

smartfona - osoba podjeżdża pod 

stację, poprzez specjalną aplikację 

zgłasza potrzebę pomocy infor-

mując o numerze stanowiska, pra-

cownik stacji potwierdza odbiór 

zgłoszenia i podaje w formie infor-

macji zwrotnej ewentualnie czas 

oczekiwania na obsługę;

• Umieszczenie na dystrybutorze w 

widocznym miejscu numeru te-

lefonu dyżurującego pracownika 

(najlepiej przy stanowisku kaso-

wym) - kierowca podjeżdża pod 

dystrybutor, dzwoni, ustnie zgła-

sza potrzebę pomocy informując 

o numerze stanowiska, pracow-

nik stacji potwierdza odbiór zgło-

szenia podając ewentualnie czas 

oczekiwania; 

Umieszczenie nr telefonu na dystry-

butorze byłoby dla niektórych ludzi 

prostsze niż używanie aplikacji. Za-

oszczędziłoby też czas poświęcony 

na szukanie na stronie internetowej 

właściwej stacji i numeru telefonu po-

zwalając na szybki werbalny kontakt z 

obsługą chociaż jedno nie przeszka-

dza drugiemu.

Podsumowanie

Pełne dostosowanie stacji paliw tak, 

jak pozostałej infrastruktury do po-

trzeb osób niepełnosprawnych jest 

zadaniem niełatwym. Zwłaszcza, jeśli 

przepisy regulują to dość ogólnikowo 

a różnego typu publikacje i poradniki 

mające za zadanie uzupełnić te prze-

pisy nie odnoszą się wprost do kwe-

stii dostosowania stacji paliw. A zatem 

kwestia szczegółowego dostosowania 

stacji pozostawiona jest indywidual-

nym umiejętnościom projektanta i 

właściciela stacji. I mogą to oni wyko-

nać w trybie dostosowania w sposób 

klasyczny spełniając tylko kryteria od-

powiednich przepisów - poziom mi-

nimalny albo dostosowania w sposób 

indywidualny - poziom zwiększony. 

Jednak poziom zwiększony wymaga 

skorzystania z publikacji i poradni-

ków opisujących zasady projektowa-

nia uniwersalnego i ich prawidłowej 

interpretacji oraz bliższego poznania 

sposobów poruszania się i funkcjono-

wania osób niepełnosprawnych. Za to 

nagrodą za ten wysiłek może być nie 

tylko satysfakcja ale i większa frekwen-

cja osób korzystających z tak dostoso-

wanej a więc przyjaznej stacji. 
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