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I  Wprowadzenie: 
 
 

1) Poniższe ustalenia zawierają wskazówki na temat ogólnego charakteru i zakresu specjalnej 

pomocy, jaka ma być zapewniona i udzielona na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz zgodnie z 

ustawodawstwem lokalnym, krajowym oraz europejskim (ustawodawstwem UE) w celu 

zapewnienia profesjonalnych i nieprzerwanych usług osobom z ograniczoną możliwością 

poruszania się. Zarządzający lotniskiem – Spółka Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. im. Ignacego 

Jana Paderewskiego, przewoźnicy lotniczy, agenci obsługi naziemnej deklarują wzajemną 

współpracę na szczeblu lokalnym w celu organizowania specjalnej pomocy dla PRMs. Ustalenia 

powyższe muszą być zgodne z Europejską Dyrektywą Obsługi Naziemnej. 

 

2) Niniejszy Kodeks oparty jest o regulacje postanowień zawartych w Dokumencie 30 część 1 sekcja 

5 wraz z załącznikami Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego /ECAC/ , oraz zalecenia 

ICAO Aneks 9, wyd. 11. 

 

3) Osoby z ograniczoną możliwością poruszania się mają takie samo prawo jak inni obywatele do 

swobodnego poruszania się i wolnego wyboru. Zabrania się jakiegokolwiek dyskryminowania 

osób z ograniczoną możliwością poruszania się podróżujących drogą lotniczą. Nie wolno 

odmawiać tym osobom rezerwacji lub przewozu z powodu ich niepełnosprawności. Nie wolno 

bezpośrednio obciążać tych osób opłatami za udzielaną pomoc. 

 

4) Regulacje zawarte w Kodeksie odnoszą się do wszystkich użytkowników Portu Lotniczego 

Bydgoszcz S.A., w szczególności do: jednostek organizacyjnych zarządzającego lotniskiem, 

agenta(ów) handlingowego(ych), przewoźników, służb państwowych, touroperatorów, architektów 

i projektantów, jednostek handlowo – usługowych. 
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II  Zasady generalne: 
 
 

1) Podstawą ustaleń powyższego Kodeksu jest dążenie do poprawy dostępności możliwości 

korzystania z transportu drogą lotniczą przez PRM. 

 

2) Kodeks definiuje minimalne standardy postępowania wobec PRMs obowiązujące na terenie Portu 

Lotniczego Bydgoszcz.  

 

3) Kodeks opiera się na regulacjach w zakresie standardów obsługi PRM zawartych w: 

  

a) European Civil Aviation Conference (ECAC) Doc. 30, sekcja 5 wraz z 

 aneksami: 

         

 Annex E: Guidance leaflet for persons with reduced mobility who may be infrequent, or 

first time, flyers 

 Annex F: Guidance material for security staff – Key points for checks of PRMs 

 Annex J: Code of Good Conduct in ground handling for persons with reduced mobility 

 Annex K: Guidelines on ground handling for persons with reduced mobility 

 Annex N: Guidelines on awareness and disability equality for all airport and airline 

personnel dealing with the traveling public 

 

b) Aneks 9 ICAO, wyd. 11 

c) Rozporządzeniu WE 1107/200 

d) Europejskich Dyrektywach Obsługi Naziemnej 

 

 

4) Kodeks zawiera minimalne standardy, które muszą zostać spełnione, jednakże zwraca uwagę na 

konieczność podwyższania standardów w tym zakresie, szczególnie w planowaniu strategicznym, 

np. planowaniu nowej infrastruktury lotniskowej, obiektów terminalowych, oraz planowaniu 

wykorzystania nowych technologii i sprzętu w zakresie obsługi handlingowej. 

 

5) Kodeks zawiera regulacje dotyczące wszystkich aspektów podróży drogą lotniczą przez PRM, tj. 

od momentu uzyskania informacji na temat podróży do momentu przylotu do portu docelowego.  

     ` 

6) Kodeks zawiera również rozwiązania w zakresie infrastruktury lotniskowej, w  tym w zakresie 

oznaczeń i informacji przeznaczonych dla PRM. 
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III  Strategia i zakres obsługi PRM: 
 

 

Użytkownicy portu lotniczego oraz zarządzający deklarują wzajemną współpracę celem regularnego 

oceniania oraz ulepszania sposobu w jaki zorganizowana jest pomoc dla PRM  na lotnisku Bydgoszcz. 

Współpraca powinna zmierzać ku wypracowaniu modelu wykorzystywanego do organizacji pracy służb 

obsługujących PRM. 

 

 

1. Główne cele strategii: 

 

1) Usługi muszą być świadczone w sposób zharmonizowany, przejrzysty i nie dyskryminujący; 

muszą również podlegać audytom i ocenie zgodnie z Europejską Dyrektywą dot. Obsługi 

Naziemnej. 

 

2) Podwyższenie poziomu obsługi i bezpieczeństwa osób z ograniczoną możliwością poruszania się 

poprzez świadczenie niezawodnych usług przez ich dostawcę, świadczonych przez wysoko 

wykwalifikowany personel oraz wysokiej jakości wyposażenie i strukturę organizacyjną, 

mających na celu spełnienie oraz ewentualne rozszerzenie działalności zmierzające do poprawy 

obowiązujących standardów bezpieczeństwa i obsługi klienta. 

 

 

2. Zakres obsługi: 
 

Podczas zamawiania biletów z wyprzedzeniem, PRMs powinni mieć możliwość  powiadomienia o 

swoich szczególnych potrzebach, zgodnie z aktualnie obowiązującymi kodami IATA (załącznik nr 2 – 

Kody niepełnosprawności). 

 

Usługi, które mają być zapewnione, powinny dotyczyć: 

 

1) Usług rezerwacji z wyprzedzeniem, wykorzystując wszystkie możliwości  wszelkich 

powszechnych, nowoczesnych środków przekazu (witryny  internetowe, poczta elektroniczna, 

krótkie wiadomości tekstowe, itp., zarówno na poziomie państwowym jak i lokalnym, dla 

wszystkich PRMs  wymagających pomocy w chwili wylotu i przylotu), 

 

2) Pomocy od momentu przybycia do portu lotniczego, 

 

3) Pomocy przy rejestracji przy stanowisku odprawy biletowo-bagażowej,  paszportowej oraz przy 

procedurach kontroli bezpieczeństwa, 

 

4) Pomocy przy przejściu do Gate-u, w celu odpowiednio wczesnego wejścia  na pokład, 

 

5) Pomocy w wejściu na pokład samolotu i zejściu z niego, włącznie z zapewnieniem odpowiedniej 

pomocy pasażerom, którzy potrzebują specjalnych środków, aby wejść na pokład/zejść z pokładu 

statku powietrznego (zgodnie z lokalnymi lub państwowymi wymogami), 

 

6) Pomoc przy odbiorze bagażu oraz przy odprawie imigracyjnej i celnej, 
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7) Pomoc przy przesiadkach w lotach łączonych, zarówno w strefie ogólnodostępnej, jak i 

zastrzeżonej oraz podczas przemieszczania się między terminalami i w ich obrębie, 

 

8) Pomoc do pierwszego punktu podróży wieloetapowej, 

 

9) Umożliwienia PRM skorzystania, o ile czas na to pozwala, z udogodnień portu lotniczego, o które 

poprosił, bez konieczności zapewnienia nieprzerwanej asysty pracownika dostarczyciela usług, 

 

10)  Zapewnienia możliwości korzystania z wózka inwalidzkiego bez osoby asystującej, 

zgodnie z życzeniem pasażera, w miarę dostępności wózków, 

 

11) Zapewnienie stosownej pomocy w przypadku znacznych opóźnień lotów i/lub ich odwołania 

(obejmującej chwilowe potrzeby osób z ograniczoną możliwością poruszania się) wyłącznie na 

terenie i w obrębie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. bez konieczności nieprzerwanej asysty. 
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IV  Zasady działania i godziny pracy: 
 
 

Postanowienia odnoszące się do ułatwień w transporcie osób wymagających szczególnej pomocy zebrano 

w Rozdziale 8 Aneksu 9 ICAO, wydanie jedenaste. W działaniach dotyczących ułatwień w transporcie 

osób wymagających szczególnej pomocy stosuje się następujące zasady: 

 

1) Działania w zgodzie z postanowieniami zawartymi w Europejskiej Dyrektywie w sprawie obsługi 

naziemnej; 

 

2) Przewoźnicy lotniczy będą mogli wykonywać usługi samodzielnie lub wybrać innego dostawcę 

usług. Dostawcy temu (może to być przewoźnik lotniczy, przedsiębiorstwo zajmujące się obsługą 

naziemną i/lub port lotniczy) nie wolno bezpośrednio obciążać opłatami                                                      

osób z ograniczoną możliwością poruszania się. W każdym przypadku świadczona usługa musi 

spełniać przynajmniej standardy określone w części 1 Dokumentu 30 ECAC; 

 

3) O ile to możliwe dostawca usług musi unikać zlecania swoich obowiązków podmiotom trzecim; 

 

4) Tam gdzie jest to możliwe, należy zapewnić jednolite usługi; 

 

5) Należy wypracować skuteczny system klasyfikacji pod względem ważności, planowania i 

zapewnienia pomocy na czas; 

 

6) Należy zapewnić przejrzyste wytyczne dla PRM, aby wiedzieli w jaki sposób zapewniane są 

usługi; 

 

7) Należy zapewnić odpowiednie miejsca oczekiwania/spotkań w strategicznych punktach portu 

lotniczego, 

 

8) Należy nieustannie oceniać oraz podnosić skuteczność działania, zapewniając wykorzystanie 

najefektywniejszych sposobów przegrupowywania personelu i sprzętu, 

 

9) Programy szkoleniowe oparte na wymaganiach określonych w części 1 Dokumentu 30 ECAC, 

zgodnie z przepisami lokalnymi lub ustawodawstwem krajowym powinny być opracowywane w 

porozumieniu z krajowymi i europejskimi forami ludzi niepełnosprawnych, 

 

10) Cały sprzęt niezbędny do zapewnienia pomocy osobom z ograniczoną możliwością poruszania 

się, który musi być zgodny z wymogami ustawodawstwa lokalnego i krajowego, a także z 

wymaganiami lokalnych portów lotniczych, włączając w to krajowe przepisy ochrony, powinien 

pozostawać w gotowości i być zapewniany przez dostawcę usług, 

 

11) Zaleca się, aby Zarządzający Lotniskiem zezwalał, aby osobom niewidomym i niedowidzącym 

towarzyszyły podczas ich pobytu wewnątrz terminali ich psy – przewodnicy, o ile zezwalają na to 

przepisy portu lotniczego, i na warunkach obowiązujących w porcie lotniczym 
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Godziny pracy: 
 

1) Dostawcy usług winni zapewnić potrzebną pomoc w godzinach pracy lotniska, na jego terenie: w 

obiektach terminalowych, w strefie ogólnodostępnej, oraz w strefie zastrzeżonej. 

(załącznik nr 6 – Użyteczne numery telefonów) 

 

2) Punkty pomocy i zgłoszenia dla PRM, położone są w granicach Portu Lotniczego Bydgoszcz i zostały 

wyznaczone zgodnie z załączonym planem ich rozmieszczenia (załącznik nr 4 - Plan usytuowania 

miejsc pomocy i stref oczekiwania dla PRM). 
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V  Standardy świadczenia usług i monitorowanie świadczenia usług: 
 

 

Kwestie te muszą zostać uzgodnione przez lokalne komitety przewoźników lotniczych i zarządzającego 

portem lotniczym wraz ze wszystkimi innymi zainteresowanymi stronami, włącznie z przewoźnikami 

lotniczymi, którzy sami zapewniają takie usługi. Standardy i docelowy poziom obsługi powinny zostać 

zawarte w umowie. 

 

Poniższe standardy zawierają minimalny poziom usług mający zastosowanie w obsłudze PRM. Podlegają 

one korekcie uzgodnionej przez lokalne komitety przewoźników lotniczych i zarządzającego lotniskiem 

oraz wszystkie inne zainteresowane strony w zależności od wielkości portu lotniczego i poziomu 

nasilenia ruchu pasażerskiego. 

 

 

1)  Dla klientów odlatujących, którzy dokonali rezerwacji z wyprzedzeniem:  

Po przybyciu do portu lotniczego i powiadomieniu o tym dostawcę usług poprzez zgłoszenie w 

punkcie zgłoszeń pasażerowie powinni czekać na pomoc nie dłużej niż:  

 

a) 10 minut, 80 % klientów  

b) 20 minut, 90 % klientów  

c) 30 minut, 100 % klientów 

 

 

2) Dla klientów odlatujących, którzy nie dokonali rezerwacji z wyprzedzeniem:  

Po przybyciu do portu lotniczego i powiadomieniu o tym dostawcę usług poprzez zgłoszenie w 

punkcie zgłoszeń pasażerowie powinni czekać na pomoc nie dłużej niż: 

 

a) 25 minut, 80 % klientów 

b) 35 minut, 90 % klientów  

c) 45 minut, 100 % klientów 

 

 

Uwaga: czasy oczekiwania powyżej 15 minut zależą od dostępności stref  oczekiwania. 

 

 

3) Dla klientów przylatujących, którzy dokonali rezerwacji z wyprzedzeniem:  
Pasażerowie powinni czekać na obsługę i pomoc od momentu podjechania samolotu na 

stanowisko postojowe, nie dłużej niż: 

 

a) 5 minut, 80 % klientów  

b) 10 minut, 90 % klientów  

c) 20 minut, 100 % klientów  

 

 

4) Dla klientów przylatujących, którzy nie dokonali rezerwacji z wyprzedzeniem:  

Pasażerowie powinni czekać na obsługę i pomoc od momentu podjechania samolotu na 

stanowisko postojowe, nie dłużej niż: 
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a) 25 minut, 80 % klientów  

b) 35 minut, 90 % klientów  

b) 45 minut, 100 % klientów  

 

 

5) Ogólne postanowienia: 

 

a) Wszyscy klienci powinni być zadowoleni z otrzymanej pomocy 

b) 100 % klientów odlatujących powinno dotrzeć do statku powietrznego na czas, aby 

umożliwić wcześniejsze wejście na pokład i odlot o czasie. 
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VI  Szkolenia: 
 
 

1) Wszyscy pracownicy, zajmujący się obsługą podróżnych na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz, 

powinni zostać przeszkoleni w zakresie obsługi PRM. Szkolenie takie należy dostosować do 

funkcji pracownika. Pracownicy, zajmujący się bezpośrednio obsługą PRM, powinni przejść 

przynajmniej coroczne szkolenia z zakresu obsługi oraz postępowania z osobami 

niepełnosprawnymi, które powinno obejmować: 

 

a) informacje o rodzajach niepełnosprawności, wliczając w to wszelkie rodzaje 

niepełnosprawności czasowej (np. złamania nóg, rąk, itp.) 

b) umiejętności potrzebne do porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi, zwłaszcza tymi 

z upośledzeniem słuchu lub z problemami przyswajania wiedzy; 

 

2) W celu zapewnienia co najmniej minimalnego poziomu usług, jak to określono w Dokumencie 30 

Część 1, podmiot świadczący usługi w zakresie pomocy PRM zatrudni wyłącznie dobrze 

wyszkolony i wykształcony personel. 

 

3) Szkolenia powinny być opracowywane przy współpracy lokalnych, krajowych i europejskich 

organizacji forów ludzi niepełnosprawnych. 

 

4) Wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za podejmowanie decyzji, które 

mogą mieć związek z infrastrukturą lub pomocą dla PRM, np. w zakresie projektowania, powinni 

również zostać przeszkoleni.  

W małych firmach, kiedy nie ma możliwości przeszkolenia wszystkich pracowników, co najmniej 

kierownik zarządzający powinien zostać przeszkolony celem przekazania wiedzy w tym zakresie 

swoim podwładnym pracownikom. 

 

5) Szkolenia z zakresu pomocy dla PRM winny obejmować szkolenia dla pracowników obejmujące 

wszystkie etapy podróży osoby niepełnosprawnej, od momentu rezerwacji biletu, we wszystkich 

aspektach (zachowanie się, komunikowanie, rozumienie, itp.).  

Szkolenia powinny wykorzystać doświadczenia praktyczne osób niepełnosprawnych w celu 

określenia szerokiego wachlarza potrzeb. 

 

6) Dla mniejszych firm zalecana jest forma instruktaży pisemnych. 

 

7) Szkolenie powinno być ukierunkowane na rodzaj prowadzonej działalności, wykonywanych 

czynności, ale generalnie powinno zawierać następujące elementy (adekwatnie do potrzeb): 

  

a) bariery, których doświadczają osoby niepełnosprawne: środowiskowe, techniczne, 

organizacyjne, 

b) równe traktowanie i świadomość niepełnosprawności, 

c) proponowane rozwiązania w zakresie usuwania barier, 

d) informacje na temat rodzajów niepełnosprawności, łącznie z niepełnosprawnością ukrytą 

e) umiejętności interpersonalne w zakresie komunikowania się, podnoszenia, eskortowania 

f) radzenie sobie w sytuacjach nieprzewidzianych, 

g) umiejętności komunikowania się i interpersonalne umiejętności obsługi osób 
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niepełnosprawnych, w szczególności osób niedosłyszących 

h) ogólna wiedza z zakresu praw osób niepełnosprawnych i niedyskryminacji. 

 

8) Organizacje ds. osób niepełnosprawnych powinny konsultować zakres programu szkoleniowego. 

 

9) Dodatkowo, linie lotnicze, agent handlingowy powinni przejść specjalistyczne szkolenie z zakresu 

obsługi sprzętu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych. 

 

10) Kadra zarządzająca powinna zostać przeszkolona w zakresie odpowiedzialności i zrozumienia 

problemów osób niepełnosprawnych oraz w zakresie podejmowania decyzji o zmianach w 

kierunku wprowadzania ulepszeń dla PRM. 
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VII  Monitorowanie jakości i przestrzegania standardów: 
 

 

1) Przeprowadzane będą regularne oceny w celu monitorowania przestrzegania standardów 

świadczenia usług przez ich dostawcę oraz w celu ulepszania systemów monitorujących 

przestrzeganie standardów. 

 

2) Pomimo faktu, iż przeprowadzane będą regularne badania rynkowe mające na celu analizę 

stopnia przestrzegania standardów jakości, powinno oczekiwać się od świadczących usługi 

wprowadzenia ich własnych systemów monitorowania oraz przekazywania odpowiednich 

informacji do użytkowników portu i zarządzającego lotniskiem. 

 

3) Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. będzie realizował monitorowanie przestrzegania standardów 

świadczenia usług dla PRM min. poprzez: 

 

a) Rejestrację obsługi PRM 

b) Rejestrację otrzymanych skarg 

 

4) Wszelkie uwagi i skargi dotyczące przestrzegania standardów świadczenia usług dla PRM należy 

wysyłać na adres:  

 

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 

ul. Paderewskiego 1 

86-005 Białe Błota 

             PRM 

 

lub na adres e-mail: zarzad@bzg.aero 
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VIII  Normy jakości PLB: 
 
 

1) Przygotowanie do podróży 
 

 

a) Rozpowszechnianie informacji: 
 

Od Zarządzającego Lotniskiem oczekiwać się będzie dostarczania publicznym i 

niepublicznym organizacjom działającym na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz użytecznych 

informacji w celu propagowania wiedzy o dostępnej, szczególnej pomocy lub udogodnieniach 

dla PRM. Dostawca usług odpowiedzialny jest za udostępnianie wszelkich niezbędnych 

informacji na temat obsługi pasażerów PRM. Należy również podkreślać znaczenie 

dokonywania rezerwacji z wyprzedzeniem oraz wykorzystać rosnącą dostępność Internetu, a 

także zapewniać rozpowszechnianie informacji wszystkimi możliwymi kanałami. 

 

Wszelkie informacje na temat podróży będzie można uzyskać przy Punkcie Informacji, 

który znajduje się na terenie Terminala oraz na stronie internetowej Portu Lotniczego 

Bydgoszcz: www.bzg.aero 

 

 
b) Rezerwacja biletów: 

 

- Podczas zamawiania biletów z wyprzedzeniem, PRM zobowiązany jest określić swoją 

niepełnosprawność i podać rodzaj pomocy  jakiej potrzebuje na lotnisku 

 

-  Dla pasażerowie, którzy tego nie zrobili, Port Lotniczy Bydgoszcz przygotuje formularz 

zgłoszeniowy dla osób niepełnosprawnych i z ograniczoną możliwością poruszania się, 

który należy wypełnić i  przesłać do biura podróży lub linii lotniczej najpóźniej na 48 

godzin przed rozkładowym odlotem samolotu  pisemnie lub drogą elektroniczną 

(załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy dla PRM). 

 

-  W przypadku, gdy przewoźnik lotniczy lub jego przedstawiciel otrzyma zgłoszenie 

pomocy, w terminie 48 godzin przed opublikowaną godziną odlotu samolotu, 

zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie zarządzającego Portem Lotniczym 

Bydgoszcz najpóźniej na 36 godzin przed planowanym odlotem 

 

-  Formularz służy jedynie do określenia właściwej pomocy dla osoby niepełnosprawnej. 

Zarządzający Portem, jak i przewoźnicy lotniczy lub osoby ich przedstawiciele 

zobowiązani są do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997 roku. 

 
-  Otrzymane formularze Zarządzający zobowiązuje się do przechowywać przez okres 2 

miesięcy od daty ich otrzymania. 

 

-  Zarządzający zapewni dostęp do informacji na temat pomocy dla PRM na terenie Portu 

Lotniczego Bydgoszcz, szczególnie informacje te zawarte są na stronie internetowej 

http://www.bzg.aero/
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PLB. 

 

-  Wcześniejsze zgłoszenie potrzeby pomocy jest konieczne celem zapewnienia dla PRM 

właściwej pomocy na lotnisku i w samolocie 

 

-  Przy braku wcześniejszego powiadomienia o potrzebnej pomocy, agent handlingowy 

dołoży wszelkich starań aby pasażer został przyjęty na rejs, lecz bez gwarancji przyjęcia 
 

 

 

2) Dojazd na lotnisko 
 

 
a) Własny samochód 

 

- Zarządzający Lotniskiem wyznaczył miejsca parkingowe dedykowane osobom  

niepełnosprawnym, odpowiednio oznakowane i znajdujące się w niewielkiej odległości 

od Terminala 

 

-  Wyznaczone miejsca dedykowane osobom niepełnosprawnym wyposażone zostały w 

panel przywołujący  
 

-  Informacja o przybyciu pasażera wymagającego asysty, poprzez panel przywołujący, trafia 

bezpośrednio do pracownika Portu Lotniczego Bydgoszcz - Agenta Handlingowego  

 

-  Pracownik podejdzie do osoby niepełnosprawnej przed terminal i pomoc świadczona 

będzie od momentu przyjazdu na lotnisko, poprzez przeprowadzenie pasażera przez 

terminal do stanowisk check-in 

 

-  Parking na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. jest pozbawiony ograniczeń ze 

strony barier architektonicznych 

 

 

b) TAXI 

 

-    Postój taksówek znajduje się w niewielkiej odległości od Terminala 

 

-    Na specjalne życzenie pasażera istnieje możliwość zamówienie taksówki przystosowanej  

     specjalnie do przewozu osób niepełnosprawnych (szczegółowe informacje w Punkcie 

Informacji na terenie Terminala, bądź pod nr tel. 052-3654-700) 

 

-  Taksówki przywożące pasażerów zatrzymują się bezpośrednio przed terminalem Portu 

Lotniczego 

 

-  W niewielkim oddaleniu od miejsca zatrzymywania się taksówek znajduje się panel 

przywołujący, służący pasażerom do wzywania asysty 

 

-  Informacja o przybyciu pasażera wymagającego asysty, poprzez panel przywołujący, trafia 
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bezpośrednio do pracownika Portu Lotniczego Bydgoszcz - Agenta Handlingowego  

 

-  Pracownik podejdzie do osoby niepełnosprawnej przed terminal i pomoc świadczona 

będzie od momentu przyjazdu na lotnisko, poprzez przeprowadzenie pasażera przez 

terminal do stanowisk check-in 

 

 

c) Autobus 

 

-    Przystanek autobusowy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Terminala 

 

-  Autobus kursujący na trasie łączącej Port Lotniczy z centrum miasta jest autobusem 

niskopodłogowym, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych 

 

-  W niewielkim oddaleniu od przystanku autobusowego znajduje się panel przywołujący, 

służący pasażerom do wzywania asysty 

 

-  Informacja o przybyciu pasażera wymagającego asysty, poprzez panel przywołujący, trafia 

bezpośrednio do pracownika Portu Lotniczego Bydgoszcz - Agenta Handlingowego  

 

-  Pracownik podejdzie do osoby niepełnosprawnej przed terminal i pomoc świadczona 

będzie od momentu przyjazdu na lotnisko, poprzez przeprowadzenie pasażera przez 

terminal do stanowisk check-in 

 

 

 

3) Infrastruktura w terminalu 

 
 

 Zarządzający lotniskiem zadba, aby w terminalu i jego obrębie zostały umieszczone jasne i 

jednoznaczne znaki. Piktogramy powinny być czytelne, widoczne i zamieszczone wszędzie tam, 

gdzie jest dostęp dla osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 

 

 

a) Check-in 

 

-    Agent Handlingowy ma obowiązek sprawdzić rezerwację i udzielić pasażerowi pomocy 

zgodnej z zapotrzebowaniem 

 

-   W przypadku braku rezerwacji, pracownik Portu Lotniczego uzgodni z pasażerem rodzaj 

potrzebnej pomocy i zapewni mu ją 

 

-   Pracownicy Portu Lotniczego Bydgoszcz zajmują się odprawą biletowo-bagażową osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się zgodnie z 

procedurami 

 

-  Pracownicy Portu Lotniczego powinni umieć porozumiewać się z osobami niesłyszącymi 

i osobami mającymi problemy ze słyszeniem, nie mają jednak konieczności posługiwania 
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się językiem migowym 

 

b) Gate 

 

-  Sala odlotów wyposażona jest w panel przywołujący, służący pasażerom do wzywania 

asysty 

 

- Informacja o potrzebie asysty dla pasażera, poprzez panel przywołujący, trafia 

bezpośrednio do pracownika Portu Lotniczego Bydgoszcz - Agenta Handlingowego  

 

- Pracownik Portu Lotniczego zapewni niepełnosprawnemu pasażerowi pomoc przy 

przejściu od stanowisk odprawy do Sali odlotów i podczas przebywania w Gate, na 

życzenie pasażera i w miarę możliwości  

 

- W przypadku osób niewidomych, niedosłyszących lub mających problemy ze 

zrozumieniem komunikatów Agent Handlingowy będzie na bieżąco informować pasażera 

o wszelkich nieregularnościach 

 

-  Wszyscy pasażerowie niepełnosprawni powinni jako pierwsi być zabrani na pokład 

samolotu, chyba że ze względów bezpieczeństwa lub na mocy szczegółowych procedur 

przewoźnika jest to niemożliwe 

 

- Pracownicy Portu Lotniczego udzielą osobie niepełnosprawnej pomocy podczas 

opuszczania Sali odlotów i wsiadania do przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych autobusu lotniskowego 

 

- Pracownicy Portu Lotniczego pomogą pasażerowi potrzebującemu asysty podczas 

wchodzenia na pokład samolotu, również w przypadku użycia odpowiedniego sprzętu do 

wnoszenia pasażera  niepełnosprawnego 

 

 

c) Kontrola bezpieczeństwa 

 

- Wszystkie osoby niepełnosprawne podlegają takiej samej kontroli jak wszyscy inni  

pasażerowie, ale wymagają szczególnego traktowania i troski 

 

-  Wszystkie stanowiska kontroli bezpieczeństwa są dostępne dla osób niepełnosprawnych i 

osób o ograniczonej możliwości poruszania się 

 

- Pracownik Portu Lotniczego Bydgoszcz zapewni pasażerowi potrzebującemu asysty 

pomoc przy przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa 

 

- Personel przeprowadzający kontrolę bezpieczeństwa powinien być odpowiednio 

przeszkolony z zasad postępowania przy obsłudze pasażerów niepełnosprawnych 
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d) Miejsca publiczne 

 

- Cały  terminal Portu Lotniczego Bydgoszcz został zaprojektowany i będzie 

modernizowany przy uwzględnieniu potrzeb osób niepełnosprawnych i osób z 

ograniczoną możliwością poruszania się 

 

-  W Holu Głównym tuż obok Punktu Informacji i schodów prowadzących na 1 piętro 

znajduje się winda. Przy jej pomocy osoba niepełnosprawna bez trudu może 

przemieszczać się pomiędzy dwoma poziomami terminala. 

 

-  Winda została tak zaprojektowana, aby osoba poruszających się na wózku inwalidzkim, 

bez konieczności dodatkowych manewrów mogła wjechać i wyjechać z windy (drzwi 

rozsuwane przeciwlegle) 

 

-  Na terenie znajdują się specjalnie oznakowane toalety przystosowane specjalne dla osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się  

 

 

e) Wózki  inwalidzkie 

 

-  Osoby niepełnosprawne podróżujące na własnych wózkach inwalidzkich mogą na nich 

pozostać aż do momentu wchodzenia na pokład samolotu 

 

-  Użytkownicy wózków elektrycznych powinni mieć pozwolenie na ich używanie, aż do 

Sali Odlotów, jeśli oczywiście jest taka możliwość, w pozostałych przypadkach powinny 

być one nadawane jako bagaż przy odprawie biletowo-bagażowej 

 

-  Wózki inwalidzkie są transportowane bez dodatkowych opłat 

 

-  Wózki inwalidzkie ładowane są do samolotu jako ostatnie i wyładowywane jako pierwsze 

oraz dostarczane osobie niepełnosprawnej w pierwszej kolejności 

 

-   Linie lotnicze powinny je przewozić ze szczególną dbałością 

 

-  W przypadku podróży osób, które nie posiadają własnych wózków inwalidzkich, Port 

Lotniczy Bydgoszcz posiada odpowiedni sprzęt, który dla potrzeb pasażera będzie mu 

bezpłatnie oferowany na czas przebywania na terenie PLB, w miarę dostępności 

 

 

 

4) Przylot – wysiadanie z samolotu i wyjście z terminala 
 

 

-  Wszyscy pasażerowie niepełnosprawni powinni jako ostatni opuścić pokład samolotu, 

chyba że ze względów bezpieczeństwa lub na mocy szczegółowych procedur 

przewoźnika jest to niemożliwe 
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-  Pracownik Portu Lotniczego zapewni pasażerowi potrzebującemu asysty pomoc podczas 

wysiadania z samolotu, również z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu 

przystosowanego do znoszenia pasażera  niepełnosprawnego 

 

- Asysta dla osoby niepełnosprawnej będzie sprawowana podczas przetransportowania 

pasażera do Sali Przylotów jak i w samej Sali 

 

-   Agent Obsługi Naziemnej pomoże pasażerowi przejść przez kontrolę dokumentów oraz w 

odbiorze bagażu i wyjściu z Sali Przylotów 

 

- W Sali Przylotów znajduje się odpowiednio oznakowany panel przywołujący za 

pośrednictwem, którego osoba niepełnosprawna, która nie potrzebowała wcześniej asysty 

może wezwać pracownika portu 

 

-   Informacja o zgłoszeniu potrzeby asysty, poprzez panel przywołujący, trafia bezpośrednio 

do pracownika Portu Lotniczego Bydgoszcz - Agenta Handlingowego 

 

- Pracownik Portu Lotniczego zapewni niepełnosprawnemu pasażerowi pomoc przy 

odbiorze bagażu, transporcie z Sali Przylotów do Holu Głównego i w razie potrzeby do 

środka transportu, którym pasażer opuści teren Portu Lotniczego Bydgoszcz 

 

-  Pracownicy Portu Lotniczego powinni udzielić pomocy pasażerowi niepełnosprawnemu 

lub mającego problemy z poruszaniem się przy załadowaniu bagażu lub innego sprzętu 

do bagażnika samochodu oraz przy wsiadaniu do samochodu, taksówki czy też autobusu. 

 

 

 

5) System SOS na terenie PLB 

  

 Na terenie PLB znajdują się punkty SOS, które mają na celu szybkie przekazanie 

informacji od osoby niepełnosprawnej o potrzebie pomocy. Punkty SOS znajdują się w trzech 

miejscach: 

 

- Hala przylotów, 

- Hala odlotów, 

- Parking dla pasażerów niepełnosprawnych.  

 

 

 Punkty SOS są samoobsługowe. Umiejscowione są na wysokości ułatwiającej dostęp dla 

osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pasażer poprzez naciśnięcie guzika może 

połączyć się z Agentem Obsługi Naziemnej bądź Kierownikiem Zmiany ON i zgłosić potrzebę 

pomocy. 
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Do obsługi SOS służą radiotelefony Hytera:  

 

- stacjonarny u Kierownika Zmiany ON, 

- stacjonarny w Punkcie Informacji, 

- przenośny w Punkcie Informacji – PŁYTA 01, oznaczone żółtą naklejką SOS 

- przenośny w Punkcie Informacji – CHECKIN 01, oznaczone żółtą naklejką SOS 

 

 

 Informacja o połączeniu przychodzącym pojawia się na ekranie radiotelefonu - „DON 

SOS” oraz miejsce skąd wykonywany jest telefon. Jeżeli wszystkie radiostacje są włączone, to 

wszystkie otrzymują połączenie, w zależności z którego radiotelefonu zostanie połączenie 

odebrane, to blokuje to pozostałe radia.  Dodatkowo przenośne radiotelefony posiadają funkcję 

wibracji, tylko i wyłącznie dla połączeń SOS, co pozwala je w łatwy sposób rozpoznać.  

 

 Połączenie przychodzące odbiera się poprzez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza odbioru 

w radiotelefonie (jak przy normalnej korespondencji radiowej) i przekazuje potrzebną informację 

pasażerowi niepełnosprawnemu. Z kolei pasażer niepełnosprawny w celu przekazania informacji 

musi wcisnąć i przytrzymać guzik na punkcie SOS. 

 

 Agent Obsługi Naziemnej kończący zmianę danego dnia ma obowiązek sprawdzenia 

funkcjonowania wszystkich punktów SOS. Wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłaszać do 

Kierownika Działu ON. 
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Załącznik nr 1 do Kodeksu dobrego postępowania 
 

 
 

 

Karta uzgodnień 
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Załącznik nr 2 do Kodeksu dobrego postępowania 
 

 
 

 

Kody niepełnosprawności 
 

 

MEDA - pasażer z osłabioną możliwością poruszania się z powodu przypadków klinicznych, z 

postępującą patologią medyczną, posiadający zgodę na podróż samolotem wydaną przez władze 

medyczne. Pasażer zwykle posiada społeczną ochronę ubezpieczeniową związaną z rozpatrywaną 

chorobą lub wypadkiem.   

  

STCR - pasażer, który może być transportowany tylko na noszach. Pasażer może posiadać społeczne lub 

ścisłe ubezpieczenie. 

 

WCHR - pasażer poruszający się samodzielnie po schodach do samolotu oraz na pokładzie, wymagający 

wózka inwalidzkiego lub innych środków transportu pomiędzy samolotem, a terminalem, w terminalu 

oraz pomiędzy punktami przylotu i odlotu w strefie ogólnodostępnej terminala. 

 

WCHS - pasażer niezdolny do poruszania się po schodach do samolotu, lecz ze zdolnością do poruszania 

się na pokładzie samolotu oraz wymagający wózka inwalidzkiego lub innego środka transportu pomiędzy 

samolotem, a terminalem, w terminalu oraz pomiędzy punktami przylotu i odlotu w strefie 

ogólnodostępnej terminala.   

 

WCHP - pasażer z niezdolnością używania kończyn dolnych, który jest osobiście niezależny, aby zadbać 

o siebie, jednak wymagający asysty podczas wsiadania i wysiadania do/z samolotu oraz może poruszać 

się po pokładzie samolotu za pomocą wózka inwalidzkiego.  

 

WCHC - pasażer całkowicie nieruchomy, który może poruszać się tylko za pomocą wózka inwalidzkiego 

lub za pomocą innych środków oraz wymagający asysty przez cały czas od momentu przyjazdu do portu 

lotniczego do momentu zajęcia miejsca w samolocie lub, jeśli jest to konieczne, zajęcia miejsca w 

samolocie na specjalnym miejscu dopasowanym do szczególnych potrzeb pasażera. Procedura dotyczy 

również przylotu pasażera do portu lotniczego. 

 

BLIND - osoba niewidoma.   

 

DEAF - pasażer z dysfunkcją narządu słuchu lub pasażer głuchoniemy. 

 

DEAF/BLIND - pasażer niewidomy i z dysfunkcją narządu słuchu, który może poruszać się tylko z 

pomocą towarzyszącej osoby. 

 

 MAAS (Meet and Assist) - wszyscy pozostali pasażerowie z potrzebą specjalnej pomocy.  
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Kody niepełnosprawności wersja angielska 
 

 

MEDA - Passenger whose mobility is impaired due to clinical cases with medical pathology in progress, 

being authorised to travel by medical authorities. Such passenger usually has social coverage in relation 

to the illness or accident. 

  

STCR - Passenger who can only be transported on a stretcher. Such passenger may or may not have 

social protection or specific insurance. 

 

WCHR - Passenger who can walk up and down stairs and move about in an aircraft cabin, who requires a 

wheelchair or other means for movements between the aircraft and the terminal, in the terminal and 

between arrival and departure points on the city side of the terminal. 
 

WCHS - Passenger who cannot walk up or down stairs, but who can move about in an aircraft cabin and 

requires a wheelchair to move between the aircraft and the terminal, in the terminal and between arrival 

and departure points on the city side of the terminal. 
 

WCHP - Passenger with a disability of the lower limbs who has sufficient personal autonomy to take care 

of him/herself, but who requires assistance to embark or disembark and who can move about in an 

aircraft cabin only with the help of an onboard wheelchair. 

 

WCHC - Passenger who is completely immobile who can move about only with the help of a wheelchair 

or any other means and who requires assistance at all times from arrival at the airport to seating in the 

aircraft or, if necessary, in a special seat fitted to his/her specific needs, the process being inverted at 

arrival. 
 

BLIND - Blind. 

 

DEAF - Passenger who is deaf or a passenger who is deaf without speech. 

 

DEAF/BLIND - Passenger who is both deaf and blind, who can only move BLIND around with the help 

of an accompanying person. 

 

 MAAS (Meet and Assist) - All other passengers in need of special assistance. 
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Załącznik nr 3 do Kodeksu dobrego postępowania 
 

 
 

 

Formularz zgłoszeniowy dla PRM 
 

 

Proszę o wypełnienie, poprzez zakreślenie TAK lub NIE, poniższego formularza, w którym są zawarte 

informacje na temat Państwa niepełnosprawności.  

 

 
I. Szczegóły rezerwacji 

 

Imię i nazwisko pasażera potrzebującego asysty:…………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna pasażera potrzebującego asysty: ………………………………………………... 

Data odlotu/przylotu:….………………………………………………………………………….…..……... 

Numer rezerwacji:…………………………………………………………………………………...………. 

Port docelowy i numer lotu:…………………………………………………………………………...…….. 

Numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail:………………………………………………………...….. 

 

II. Informacje ogólne    

 

Proszę wybrać rodzaj niepełnosprawności: 

□ WCHR  – Asysta dla pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim do wejścia do samolotu 

□ WCHS   – Asysta dla pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim podczas wchodzenia do   

                     samolotu po trapie 

□ WCHC  – Asysta dla pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim do miejsca w samolocie 

□ BLND    – Asysta pasażerowi niewidomemu lub niedowidzącemu 

□ DEAF    – Asysta pasażerowi z wadami słuchu 

Proszę o podanie medycznej nazwy niepełnosprawności 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

III. Mobilność 

 

Czy ma Pan/Pani jakieś problemy z poruszaniem się?                                                                  TAK / NIE 
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Jeśli tak, proszę je opisać: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Czy będzie się Pan/Pani poruszać na własnym wózku inwalidzkim?                                           TAK / NIE 

 

Jeśli tak, czy jest to wózek składany?                                                                                            TAK / NIE 

Jeśli Pan/Pani porusza się na własnym wózku inwalidzkim, to czy jest to wózek elektryczny?  TAK / NIE 

Jeśli tak, czy bateria jest sucha?                                                                                                     TAK / NIE 

    czy bateria jest mokra?                                                                                                    TAK / NIE 

 

Czy potrzebuje Pan/Pani lotniskowy wózek inwalidzki?                                                              TAK / NIE 

 

Czy jest Pan/Pani w stanie samodzielnie wejść na pokład/zejść z pokładu samolotu?                 TAK / NIE 

 

 

IV. Inne informacje 

 

Czy Pana/Pani stopień niepełnosprawności może utrudnić dostrzeżenie lub usłyszenie ważnych 

informacji, bądź komunikatów dotyczących bezpieczeństwa?                                                     TAK / NIE  

 

 

V. Podczas lotu 

 

Czy preferuje Pan/Pani siedzieć w pobliżu toalety?                                                                     TAK / NIE     

 

Czy podczas lotu musi Pan/Pani zażywać leki?                                                                           TAK / NIE   

Jeśli tak, proszę podać szczegóły:    

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Czy musi Pan/Pani zabrać ze sobą na pokład samolotu jakiś sprzęt medyczny?                        TAK / NIE    

 Jeśli tak, proszę podać szczegóły:    

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Czy potrzebuje Pan/Pani dodatkowy tlen?                                                                                  TAK / NIE   
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Czy podróżuje Pan/Pani z psem przewodnikiem?                                                                       TAK / NIE   

Jeśli tak, proszę się upewnić, że pies ma micro-chip, książeczkę zdrowia i paszport. 

 

Jakim środkiem transportu dotrze Pan/Pani na/z lotniska? 

□  Autobus 

□  TAXI 

□  Samochód 

□  inny 

 

 

 
 

Podpis pasażera:  …………………………………………. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
Dane uzyskane z niniejszego formularza służyć będą tylko i wyłącznie do określenia właściwej pomocy dla PRM i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych 
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Formularz zgłoszeniowy dla PRM wersja angielska 
 

 

Please circle YES or NO in the form below, which included informations about your disabilities. 

 
I. Booking details: 

 

Name of passenger with special requirements:……….………….……….…….…………………………… 

Name of the carer of the passenger with special requirements: …………..…….…………………………... 

Departure/arrival date:.….…………………………………………………….………………….…..……... 

Booking ref.:………………………………………………………………………………………...………. 

Destination and flight number:………………...……………………………………………………...…….. 

Contact telephone number or the e-mail address:…...…………………………………………………...….. 

 

II. General information 

 

Please choose the kind of disability: 

□ WCHR  – assistance for the passenger moving on a wheelchair for the entry to the plane 

□ WCHS   – assistance for the passenger moving on a wheelchair while entering the plane  

□ WCHC  – assistance for the passenger moving on a wheelchair to the place in the plane 

□ BLND    – assistance for blind or visually handicapped passenger 

□ DEAF    – assistance for the passenger with hearing defects 

Please, give the medical term for the disability .…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

III. Mobility 

 

Do you have any kind of mobility difficulty?                                                                                 YES / NO 

 

If  YES please give details: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 



     

 

KODEKS DOBREGO POSTĘPOWANIA PRZY OBSŁUDZE 
NAZIEMNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB Z 

OGRANICZONĄ MOŻLIWOŚCIĄ PORUSZANIA SIĘ 
PODRÓŻUJĄCYCH DROGĄ LOTNICZĄ 

Wydanie:   03 z 2015r. 

Data:   23.01.2012 

Strona:   28 /40 

        

 

 

 

Are you taking your own wheelchair?                                                                                             YES / NO 

 

If  YES, does it fold up?                                                                                                                  YES / NO 

Is your own wheelchair battery operated?                                                                                       YES / NO 

If  YES, is it dry Cell?                                                                                                        YES / NO 

    is it wet Cell?                                                                YES / NO 

 

Do you need to barrow an airport wheelchair?                                                                         YES / NO 

 

Can you walk up/down the aircraft steps without assistance?                           YES / NO 

 

 

IV. Other informations 

 

Do you have a disability that would make it difficult to see or hear important  

informations or communicates of the safety?                                                                         YES / NO 

 

 

V. In flight 

 

Is it best for you to sit near the toilet?                                                                                   YES / NO 

 

Will you be taking medications during the flight?                                                                          YES / NO 

 

If  YES, please give details:    

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Are you taking any medical equipment with you?                                       YES / NO 

 

If  YES, please give details:    

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Do you need additional oxygen?                                                                                                     YES / NO 

 

Are you travelling with any kind of assistance dog?                                                                       YES / NO 

 

If  YES, please make sure that the dog has micro-chip, the health certificate and the passport. 
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What kind of transport will you reach on/from the airport? 

□  Bus 

□  TAXI 

□  Car 

□  other 

 

 

 
 

Passenger's signature:  …………………………………………. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Obtained data from this form will only serve and exclusively for determining the real aid for PRM and are protected in accordance with the act from 

29.08.1997 about the protection of personal data 
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Załącznik nr 4 do Kodeksu dobrego postępowania 
 

 
 

 

Plan usytuowania miejsc pomocy  

i stref oczekiwania dla PRM 
 

 

HOL GŁÓWNY 

 

Schemat terminala 

 
 

 
Legenda: 

 

1 – Hol Główny 

2 -  Punkt Informacji 

3 -  Stanowiska Check-in (odprawy biletowo-bagażowej) 

4 -  Sala Przylotów 

5 -  Stanowiska kontroli bezpieczeństwa i dokumentów (przejście graniczne) 

6 -  Sale Odlotów 

7 -  Toalety 

8 -  Winda 

9 -  Schody 

10 -  Wejście do portu 

11 -  Miejsca oczekiwania 
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Na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz znajdują się plakaty informujące, gdzie osoba niepełnosprawna, 

potrzebująca pomocy powinna się po nią zwrócić. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Oznakowania zarówno kierunkowe jak i informacyjne zostały stworzone w najbardziej widocznej formie 

dla osób niedowidzących – czarne znaki na żółtym, jaskrawym tle. 
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SALA  ODLOTÓW 

 

Zarówno na Sali odlotów jak i przylotów oraz na parkingu znajdują się panele przywołujące, służące do 

wzywania potrzebnej pasażerowi asysty. 

 
GATE 1 
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GATE 2 
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SALA  PRZYLOTÓW 

 

Na Sali przylotów panel przywołujący jest bardzo dobrze oznakowany, widoczny już od drzwi 

wejściowych prowadzących z płyty postojowej do wnętrza terminala. 
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Toalety dla osób niepełnosprawnych oraz osób z ograniczoną możliwością poruszania się zostały 

specjalnie wyposażone i oznakowane. Oznakowania te są bardzo dobrze widoczne nawet z daleka. 
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PARKING 

 

Schemat parkingu 

 
 

Legenda: 

 

1 – Wjazd na parking 

2 -  Przystanek autobusowy 

3 -  Stanowiska postojowe 

4 -  Panel przywołujący 

5 -  Wyjazd z parkingu 

6 -  Wejścia do Terminala 

7 -  Terminal 

 
Miejsca parkingowe 
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Przystanek Autobusowy 
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Załącznik nr 5 do Kodeksu dobrego postępowania 
 

 
 

 

Słownik 
 

 

 
PRM – ang. Passengers with Reduced Mobilny - przez osobę z ograniczoną możliwością poruszania się 

rozumie się osobę, której możliwość poruszania się jest ograniczona w wyniku niepełnosprawności 

fizycznej (sensorycznej lub ruchowej), intelektualnej, wieku, schorzenia lub innej przyczyny inwalidztwa, 

i która podczas korzystania z transportu, wymaga specjalnej uwagi i przystosowania do jej potrzeb usług 

udostępnionych wszystkim pasażerom. 

 
Przewoźnik lotniczy – przedsiębiorstwo transportu lotniczego posiadające ważną licencję na 

prowadzenie działalności. 

 

Zarządzający portem lotniczym – organ, którego celem zgodnie z ustawodawstwem krajowym jest w 

szczególności administrowanie i zarządzanie infrastrukturą portu lotniczego oraz koordynowanie 

działalności różnych podmiotów gospodarczych działających w porcie lotniczym lub w systemie portu 

lotniczego. 
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Załącznik nr 6 do Kodeksu dobrego postępowania 
 

 
 

 

Użyteczne numery telefonów 
 

 

Lp. 
Jednostka 

organizacyjna 
Stanowisko Telefon Adres e-mail 

1. 

Port Lotniczy Bydgoszcz 

S.A. 

Kierownik Działu Obsługi 

Naziemnej 
052-3654 682 a.bielska@bzg.aero 

2. Informacja lotniskowa 052-3654 700 obsluga_pasazera@bzg.aero 

3. Obsługa parkingu 052-3654 663 s.mosakowski@bzg.aero 

4. SOL Dowódca Zmiany 052-3654 643 sol@bzg.aero 

5. Skargi   zarzad@bzg.aero 

6. Ryanair Infolinia dla PRM 0300 303033  

7. Lufthansa 
Medyczne Centrum 

Operacyjne 

+49 69696 55 079 

+49 (0) 800 - 

8384 267  
specialservice@dlh.de 

8. 
Placówka Straży 

Granicznej 
Kierownik Zmiany 052-3654 801 bydgoszcz@strazgraniczna.pl 

9. Urząd Celny Kontroler celny 052-3654 799 
Ocbydgoszcz2@tor.mofnet.go

v.pl 

10.  Aleksandra Lubińska 

Pełnomocnik Prezydenta 

Miasta Bydgoszcz ds. osób 

niepełnosprawnych 

052-5858 665 
aleksandra.lubinska@um.bydg

oszcz.pl 

11. 
Urząd Lotnictwa 

Cywilnego 

Komisja Ochrony Praw 

Pasażerów 
022-5207 484 kopp@ulc.gov.pl 

  

 


