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Polish
4.  Możliwość transportu odpowiadająca potrzebom każdego 

członka rodziny

Najlepszym środkiem transportu dla czteroosobowej rodziny jest linia 
autobusowa X1 Excel. Autobus kursuje od wczesnych godzin porannych do 
późnych godzin nocnych. Dzięki elastyczności rozkładu, linia spełnia wymagania 
dziewcząt, a pan X może, w razie potrzeby, dojechać nią do pracy do Londynu. 
Ten środek transportu pozwala oszczędzić czas, jaki trzeba by spędzić jadąc do 
Londynu samochodem, dodatkowo jest tańszy niż koszt benzyny i parkowania 
na stacji kolejowej w Peterborough. Pani X może również korzystać z tego środka 
transportu podczas krótkich dojazdów do pracy.

5.  W jaki sposób można skorzystać z tego rodzaju transportu lub jak 
można go zamówić?

•  Rozkład jazdy autobusu linii X1 jest dostępny na stronach www.firstgroup.com 
lub www.cambridgeshire.gov.uk.

•  Bilety jednorazowe, jak również tygodniowe, są dostępne u kierowcy.
•  Bilety miesięczne i roczne można nabyć kontaktując się z FirstGroup pod 

numerem telefonu 03456 020 121 lub poprzez stronę internetową  
www.firstgroup.com. Płatności można dokonać kartą kredytową lub  
debetową oraz używając aplikacji M Tickets w telefonie komórkowym.

6. Inne możliwości transportu

Dodatkowe informacje dotyczące środków transportu dostępnych w Fenland 
można uzyskać z Katalogu Usług Transportowych w okręgu Fenland (Fenland 
Transport Directory) dostępnego online na stronie www.fenland.gov.uk/transport 
lub w punktach usługowych Fenland @ your service.



3. Obecne możliwości transportu i ich dopasowanie do potrzeb

Specyficzne problemy rodziny X wynikające z wybranego środka transportu:
Opcje Uwagi

Autobus X1 •  Linia autobusowa łączy Norwich i Peterborough 
- kursuje co 30 minut, przejeżdżając przez 
Wisbech i King’s Lynn. Autobus kursuje od 
wczesnych godzin porannych do późnych 
godzin nocnych.

•  Dzięki zakupowi biletów tygodniowych, 
miesięcznych lub rocznych, dziewczęta 
mogłyby bez ograniczeń korzystać z linii X1.

•  Ponieważ obie mają mniej niż 19 lat, mogą 
skorzystać ze zniżki.

•  Linia X1 oferuje połączenia do stacji kolejowej 
Peterborough, dzięki którym Pan X może się 
dostać do pracy w Londynie na 9 rano.

•  Linia X1 ma także przystanek niedaleko pracy 
pani X.

Inne linie autobusowe •  Linia 46 łączy Wisbech z King’s Lynn, mniej 
więcej co godzinę, ale ostatni kurs powrotny 
jest wczesnym wieczorem. 

•  Osobom w wieku 16-19 lat przysługuje zniżka.
•  Linia 390 łączy Wisbech z Peterborough, ale 

tylko w środy.
Taksówka •  Koszt tego środka transportu może się 

okazać bardzo wysoki w porównaniu z innymi, 
z których rodzina może korzystać.

•  Taksówka mogłaby okazać się odpowiednia 
dla pani X na krótkich trasach.

Transport na Telefon  
(Dial A Ride)

•  Połączenie do Peterborough lub King’s Lynn 
jest dostępne tylko raz w tygodniu.

•  Rodzina nie spełnia kryteriów członkostwa.
Program Transportu 
Społecznego (Community 
Car Scheme) / Auto na 
Telefon (Dial A Car)

•  Ten rodzaj transportu nie jest przeznaczony dla 
ludzi dojeżdżających do pracy.

•  Usługa powstała, aby ułatwić dostęp do opieki 
medycznej lub usług lokalnych, w miejscach 
gdzie nie ma odpowiedniej komunikacji 
autobusowej.

•  Rodzina nie spełnia kryteriów członkostwa.
Pociąg •  W Wisbech nie ma linii kolejowej.

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

Studium przypadku skupia się na przedstawieniu wymagań, jakie ma rodzina 
mieszkająca w Wisbech, mająca rozmaite, indywidualne potrzeby związane 
z transportem.

1. Przedstawiamy rodzinę X

Oboje Państwo X pracują i mają dwójkę nastoletnich dzieci.
Pan X pracuje w domu, ale musi dojeżdżać do Londynu dwa razy w tygodniu. 
Pani X pracuje w Wisbech.
A musi dojechać 4 razy w tygodniu o różnych porach do Peterborough na 
zajęcia na uniwersytecie, B pracuje w godzinach 9-17 w centrum King’s Lynn, 
ale często po pracy wychodzi ze znajomymi.

2. Zrozumieć potrzeby różnych członków rodziny

•  Każdy z członków rodziny potrzebuje udać się w innym kierunku.
•  Rodzina posiada jeden samochód, ale żadna z córek nie ma prawa jazdy.
•  Państwo X oboje pracują i nie są w stanie wozić córek do pracy czy na zajęcia.
•  By dojeżdżać do pracy, ale również w celach towarzyskich, rodzina potrzebuje 

środka transportu w ciągu dnia, jak również wieczorami.


