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Podróżowanie bez samochodu w celu  
zaspokojenia podstawowych potrzeb

5. Inne możliwości transportu 

Dodatkowe informacje dotyczące środków transportu dostępnych w okręgu 
Fenland można uzyskać z Katalogu Usług Transportowych (Fenland Transport 
Directory), który można pobrać ze strony internetowej: www.fenland.gov.uk/
transport lub otrzymać w sklepach i punktach usługowych Fenland @ your 
service.

6. Serie studiów przypadku

SP1 –  Transport łączony na potrzeby wizyt w centrum opieki dziennej oraz 
w szpitalu.

SP2 –  Zakupy dla osoby niedowidzącej i niedosłyszącej o ograniczonej 
sprawności ruchowej.

SP3 –  Spotkania towarzyskie, zakupy i wizyty w szpitalu dla osoby 
o ograniczonej sprawności ruchowej potrzebującej pomocy.

SP4 –  Wizyty w szpitalu dla osoby na wózku inwalidzkim, która musi 
podróżować ze stałym dostępem do tlenu.

SP5 – Młoda osoba uczęszczająca do szkoły po 16 roku życia.
SP6 – Wizyty w szpitalu Hinchingbrooke Hospital.
SP7 – Dojazd do pracy z March do Wisbech.
SP8 – Kolejowa Karta Rodzinna (Family Railcard).
SP9 –  Podróż z przystanku Rivergate z Whittlesey do szpitala Peterborough 

City Hospital.

Wszystkie studia przypadku znajdują się w sklepach i punktach usługowych 
Fenland @ your service, w lokalnej bibliotece i gabinetach lekarzy pierwszego 
kontaktu. Mogą je Państwo również pobrać ze strony internetowej:  
www.fenland.gov.uk/transport.

Polish



Ulotka jest częścią studiów przypadku, które pozwolą Państwu zapoznać 
się z możliwościami transportu zależnie od sytuacji.

Studium przypadku skupia się na przedstawieniu wymagań dotyczących transportu 
dla osoby, która zamierza podjąć pracę w sąsiednim mieście.

1. Przedstawiamy pana G

Pan G jest chwilowo bezrobotny i mieszka w March. Pan G dostał ofertę pracy 
w Wisbech, ale nie wie jak będzie tam dojeżdżał, ponieważ nie ma samochodu.

Pan G musi być w stanie dojechać do Wisbech, by rozpocząć pracę o godzinie 8:30 
i wrócić do domu do March, po skończonej o 17:30 zmianie.

 

2. Zrozumieć potrzeby pana G

Do specyficznych potrzeb i wyzwań dla pana G należą:

• Pan G musi dojechać do Wisbech, by rozpocząć pracę o godzinie 8:30
• Musi wrócić do domu po skończonej o 17:30 pracy

3. Dostępne połączenia autobusowe

Z March do Wisbech
Linia Norfolk Green Service 56 odjeżdża z Broad Street w March o godzinie 7:20 
i dojeżdża do Horsefair w Wisbech o 7:52. To połączenie pozwoli panu G dostać 
się do pracy.

Linia 56 codziennie obsługuje w odstępie dwóch godzin miejscowości 
Benwick, Doddington i Manea, oraz co godzinę przez cały dzień miejscowości 
Wimblington, Coldham, Friday Bridge i Elm.

Z Wisbech do March
W drodze powrotnej pan G może skorzystać z linii Norfolk Green Service 46, 
która odjeżdża z przystanku Wisbech Horsefair o 18:00 i przyjeżdża do March 
o 18:24.

Linia 46 kursuje również przez Westry, Ring’s End, Guyhirn i Wisbech St Mary, 
co około godzinę przez cały dzień.

Jeśli pan G miałby ulgową przepustkę autobusową, powrót autobusem byłby 
bezpłatny. Ulgowa przepustka autobusowa nie pozwala na darmowe przejazdy 
przed godziną 9:30, tak więc za dojazd do pracy pan G musiałby zapłacić.

Pełny rozkład jazdy jest dostępny na stronie internetowej: www.norfolkgreen.co.uk, 
w autobusach oraz w sklepach i punktach usługowych Fenland @ your service.

4. Rodzaje biletów

Z Broad Street w March do Horsefair w Wisbech

Rodzaj biletu Koszt Opis
Jednoprzejazdowy 
dla dorosłych  
(Adult Single)

£2,50 Ważny podczas jednej podróży

Jednoprzejazdowy dla 
osoby w wieku 16-19  
(16-19 Single)

£2,00

Bilet w obie strony 
dla dorosłych  
(Adult Return)

£4,30 Ważny na trasie powrotnej w dniu 
zakupu

Bilet w obie strony dla 
osoby w wieku 16-19  
(16-19 Return)

£3,50

Tygodniowy normalny  
(Adult Weekly)

£19,00 Ważny na dowolną ilość przejazdów 
pomiędzy dwoma konkretnymi 
miejscami od dnia zakupuTygodniowy dla osoby 

w wieku 16-19  
(16-19 Weekly)

£16,00

Ulgowa Przepustka 
Autobusowa 
(Concessionary 
bus pass)

Darmowy 
po 9:30

Wydawany przez Cambridgeshire 
County Council osobom starszym, 
w wieku emerytalnym dla kobiet 
oraz osobom niepełnosprawnym. 
Szczegóły dostępne na stronie:  
www.cambridgeshire.gov.uk/transport
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