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Studium przypadku 13 – Dojazd z Wisbech 
do szpitala w Peterborough
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Podróżowanie bez samochodu w celu  
zaspokojenia podstawowych potrzeb

5.  Informacja o przystankach autobusowych pod szpitalem 
w Peterborough 

Przy szpitalu w Peterborough są 4 przystanki (na 
mapie zaznaczone kolorem czerwonym). Autobusy 
linii Citi 2 i Citi 4 zatrzymują się na wszystkich tych 
przystankach, umożliwiając pasażerom wsiadanie 
i wysiadanie. Przystanek autobusu linii Citi 3 jest 
nieco oddalony i by dotrzeć do szpitala, należy 
przejść ok. 8 minut (przystanek nieoznaczony na 
mapie). W drodze powrotnej autobus ten nie zabiera 
pasażerów z przystanków przy szpitalu.

Między 16.30 a 18.00 autobusy nie zatrzymują się 
na terenie szpitala. W tych godzinach autobusy 
zatrzymują się jedynie na przystanku w pobliżu 
Bretton Gate (przystanek zaznaczony na mapie 
gwiazdką).

6. Informacje o rozkładzie jazdy autobusów i biletach

Więcej informacji o rozkładzie jazdy autobusów oraz biletach mogą Państwo 
znaleźć na stronach internetowych:
• www.travelinesoutheast.org.uk 0871 200 2233
• www.cambridgeshire.gov.uk/info/20017/buses
• www.stagecoachbus.com 01733 207860
• www.firstgroup.com/norfolk-suffolk 0345 602 0121

7. Inne możliwości transportu

Dodatkowe informacje dotyczące środków transportu dostępnych w Fenland 
można uzyskać z Katalogu Usług Transportowych w okręgu Fenland (Fenland 
Transport Directory) dostępnego na  stronie internetowej Rady Okręgu Fenland 
www.fenland.gov.uk/transport. Wydrukowane egzemplarze Katalogu dostępne 
są w punktach usługowych Fenland @ your service.

Polish



Opcje Uwagi

Taksówka •  Można zamówić transport o dowolnej porze.
•  Można pojechać z domu prosto do szpitala.
•  W porównaniu z innymi środkami transportu, 

taksówka może okazać się bardzo droga, 
z powodu dużych odległości.

•  Trudność z ustaleniem transportu na drogę 
powrotną z powodu nieprzewidywalnego czasu 
trwania wizyty / czasu oczekiwania na nią.

Transport na Telefon  
(Dial A Ride)

•  Usługa na trasie z Wisbech do szpitala 
Peterborough jest dostępna tylko raz 
w miesiącu.

•  Pan P nie spełnia wymagań dla tego rodzaju 
transportu.

Program Transportu 
Społecznego (Community 
Car Scheme)

•  Pan P nie spełnia wymagań dla tego rodzaju 
transportu, ponieważ są dla niego dostępne 
inne środki komunikacji.

•  Kierowca oczekuje na miejscu na pasażera 
i jest gotowy w każdej chwili rozpocząć drogę 
powrotną.

Auto na Telefon (Dial A Car) •  Pan P nie spełnia wymagań dla tego rodzaju 
transportu, ponieważ są dla niego dostępne 
inne środki komunikacji.

Transport medyczny NHS 
(NHS Transport)

•  Ten rodzaj transportu organizuje NHS za 
pośrednictwem lekarza pierwszego kontaktu.

•  Pan P nie spełnia wymagań dla tego rodzaju 
transportu.

4. Możliwość transportu odpowiadająca potrzebom klienta

Podróżowanie autobusem jest odpowiednim rozwiązaniem dla pana P ponieważ:
•  Usługa jest dostępna między 06.11 a 23.30. 
•  Dogodne połącznie ze szpitalem każdym autobusem Stagecoach 

w Peterborough, jaki jeździ na tej trasie.
•  Pan P może również spędzać czas w centrum Peterborough, jeśli będzie miał 

na to ochotę.

Przykładowa podróż (zgodnie z rozkładem jazdy aktualnym w listopadzie 2015):
Linia X1 odjeżdża z dworca autobusowego Wisbech Horsefair o 06.11 
i dojeżdża do dworca autobusowego Peterborough Queensgate o 06.55, 
można tam o 07:03 przesiąść się na autobus Citi 4, który dojeżdża do szpitala 
w Peterborough o godzinie 07.16, LUB wsiąść w autobus linii Citi 2 o godzinie 
07.08 i dojechać do szpitala w Peterborough o godzinie 07.23.

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

Studium przypadku skupia się na przedstawieniu podróży autobusem z Wisbech 
do szpitala w Peterborough. Ten przykład studium przypadku może również służyć 
za model dojazdu do pracy w Peterborough.

Zdjęcie z okładki udostępnione przez Peterborough i Stamford Hospitals NHS Foundation Trust

1. Przedstawiamy pana P

Pan P mieszka w Wisbech, ale w ciągu najbliższych 3 miesięcy będzie musiał 
wiele razy dojeżdżać do szpitala w Peterborough na leczenie. Ma samochód, ale 
z powodu leczenia nie może go prowadzić. Członkowie rodziny pana P nie są 
w stanie dowozić go na leczenie, gdyż w tygodniu pracują.

 
2. Zrozumieć potrzeby pana P

Do specyficznych potrzeb i wyzwań dla pana P należą:
•  konieczność dotarcia na wizyty o różnych godzinach w ciągu dnia
•  elastyczne godziny powrotu ze względu na trudny do przewidzenia czas 

oczekiwania na wizytę

3. Obecne możliwości transportu i ich dopasowanie do potrzeb

Do specyficznych potrzeb i wyzwań dla pana P należą:
Opcje Uwagi

Autobusy – konieczna będzie 
jazda dwoma autobusami 

•  Linia X1 Excel łączy dworzec autobusowy 
Horsefair z dworcem autobusowym 
Peterborough Queensgate.

•  Czas podróży między dworcami wynosi 
ok. 50 minut.

•  Linia kursuje wielokrotnie między 
06.11 a 23.30.

•  Istnieje możliwość oszczędzenia pieniędzy 
dzięki zakupowi biletu okresowego 
na 3 miesiące.

•  Linie autobusowe Stagecoach w Peterborough 
kursują mniej więcej co 10 minut pomiędzy 
dworcem autobusowym Queensgate 
a szpitalem w Peterborough (Citi 2, Citi 3, 
Citi 4). Na ten odcinek podróży należy zakupić 
osobny bilet.

•  Patrz część 5: Informacja o przystankach 
autobusowych pod szpitalem w Peterborough. 


