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WYBRANE PROBLEMY WARUNKÓW REALIZACJI PRZEMIESZCZANIA OSÓB 

 

W artykule omówiono zagadnienia związane z ograniczeniami i możliwościami przy transporcie osób w ramach systemów 

logistycznych. Szczególną grupą przemieszczającą się są niepełnosprawni z ograniczeniami ruchu. Omówiono konieczność 

dostosowania środków transportu w celu zaspokajania ich potrzeb, między innymi w czasie wsiadania i wysiadania niepełno-

sprawnych na wózkach inwalidzkich  

 

WSTĘP 

Istnienie ludzi na Ziemi jest ściśle związane z koniecznością 
zaspokajania ich potrzeb, między innymi w zakresie istnienie 
możliwości przemieszczania się oraz komunikowania z innymi 
osobami. Powiększa się liczba potrzeb, które wymagają zaspo-
kojenia. Rosną wymagania standardów realizacji tych potrzeb. 
Jednym z najważniejszych warunków, aby można było je zaspo-
kajać jest konieczność i niezbędność istnienia dobrego transpor-
tu. Wykonywany jest w zróżnicowanych formach i w różnym 
zakresie. Jest zależny od rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa 
i możliwości, które ze sobą niesie.  

Gwałtowny postęp techniczny i rozwój urządzeń, powodują 
powstawanie nowych – większych możliwości. To z kolei powo-
duje pojawianie się nowych i zwiększonych potrzeb ludzi oraz 
możliwości ich zaspokojenia. Rozwijanie możliwości wytwór-
czych w połączeniu z wzrastającymi możliwościami transporto-
wymi, przyczyniało się do gwałtownego rozwoju cywilizacji oraz 
doskonalenia organizacji i funkcjonowania społeczeństw. W 
ostatnich latach słowo logistyka - stało się modnym niezwykle 
pojemnym pojęciem. Mądre, rozsądne organizowanie i realizo-
wanie zaspokajania egzystencjalnych potrzeb ludzi (w szczegól-
ności, gdy dotyczy to przemieszczania) także jest logistyką. 
Przepływy (przemieszczanie, transport)  ludzi, towarów, energii i 
informacji, są immanentnie związane z funkcjonowaniem otacza-
jącego nas świata.  

Z przemieszczaniem, transportem mamy do czynienia w 
otaczającym nas środowisku naturalnym w skali globalnej, lokal-
nej a także np. wewnątrz organizmów żywych. W sposób natu-
ralny odbywa się to bez udziału i nadzoru ludzi. Istnienie na 
Ziemi ludzi jest nierozerwalnie związane z transportem niezbęd-
nym do funkcjonowania cywilizacji i rozwoju gospodarczego. 
Uogólniając, zamierzone, zdeterminowane przemieszczanie w 
skali globalnej czy lokalnej odbywa się z wykorzystaniem między 
innymi takich rodzajów transportu jak: powietrzny (samoloty, 
śmigłowce, poduszkowce), morski i śródlądowy (statki towarowe 
i pasażerskie), drogowy (samochody do przewozu osób i towa-
rów), szynowy (naziemny do przewozu osób i towarów, pod-
ziemny-metro), linowy (pasażerski i towarowy), kosmicz-
ny(pasażerski i towarowy), przemieszczanie pieszych i rowerzy-
stów, sieci przesyłowe (elektryczne, elektromagnetyczne, świa-
tłowodowe, rurociągowe). Uwzględniając zasady logistyki, zależ-
nie od potrzeb i rodzajów transportu do jego realizacji dostoso-
wuje się: środki transportu, drogi transportowe i kierujących. 

Postęp techniczny i rozwój infrastruktury transportowej 
umożliwił ludzkości realizację gwałtownego rozwoju sposobów 

komunikowania się, wytwarzania i wymiany dóbr oraz informacji. 
Spowodował masowe przemieszczanie się ludzi, towarów, infor-
macji i energii. Zarówno w zakresie natężenia, liczby uczestni-
ków i masy biorących w tym udział, objętych nim obszarów jak i 
w powszechnej dostępności. Aby przepływy mogły odbywać się 
w sposób zaplanowany, zdeterminowany oraz zgodny z wolą 
ludzi organizujących go, muszą występować jednocześnie trzy 
niezbędne elementy. Można je wyodrębnić następująco: środki 
transportu, drogi transportowe oraz ludzie organizujący, nadzoru-
jący i wykonujący transport. 

Przepływy te można i trzeba rozpatrywać w zależności od: 
skali liczności elementów przemieszczanych w czasie, skali 
rozległości rozważanego obszaru, przedziału czasu, miejsca, 
środków i dróg transportu, cech elementów transportowanych, 
powodów ich przemieszczania, istniejących warunków i możliwo-
ści ich zmiany, ograniczeń uregulowań prawnych obowiązują-
cych w danym momencie i na danym obszarze, istnienia i 
sprawności organizacji wykonujących przemieszczanie itp.. 
Złożone zależności oraz duża liczba wielkości wpływających na 
realizację przepływów powoduje to, że znalezienie optymalnych 
rozwiązań jest trudne, ale bezdyskusyjnie konieczne. 

Znaczenie pojęcia ”logistyka”, ewoluowało w czasie, a w 
chwili obecnej jest bardzo często używane. Przypisuje mu się 
znaczenia określane przez autorów publikacji, w których jest 
omawiane. W słownikach nadawane są mu następujące znacze-
nia:  

Słownik Wyrazów Obcych PIW wyd. 7. W-wa 1961r. str. 
402: 
– logistyka [np. niem. logistik, fr. logisique, ang. logistics, od 

gr. logistikόs, odnoszący się do myślenia] współczesna po-
stać logiki formalnej zapisująca swe twierdzenia za pomocą 
symboli – podobnie jak to czyni matematyka; termin coraz 
rzadziej używany. 

– logos [gr. logos słowo, pojęcie, nauka] filoz. w starożytnej 
filozofii greckiej – powszechna prawidłowość świata, prze-
znaczenie, rozum świata.  
Słownik Języka Polskiego PWN Tom drugi L-P W-wa 1988r. 

str. 50: 
– logistyka 1. filozof. <<logika matematyczna>> 2. wojsk. 

<<ogół działalności i badań nad całokształtem możliwości 
państwa w dziedzinie zabezpieczania działań wojennych, 
zwłaszcza w zakresie administracji, zaopatrzenia, zakwate-
rowania, transportu i komunikacji, remontów, inwestycji bu-
dowlanych i wojskowych, ewakuacji rannych itp.>> (fr. z gr.) 
Webster’s dictionary, Londonll’s 1999 Londoll. Inc. Ashland, 

Ohio 44 805, page 214: 
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– logistics pl. n. The logical apparatus of an operation or 
undertaking; the methods of procuring, maintaining, and re-
placing material and personnel, as in a military operation. 
Tłumaczenie: 

– logistyka (logiczny aparat działania lub przedsięwzięcia; 
metoda zdobywania, utrzymania wymiany materiałów i osób, 
np. w operacjach wojskowych) 
Według Rady Zarządzania Logistycznego (Council of Logi-

stic Management): 
– logistyka - proces planowania, wdrażania i kontroli efektyw-

ności przepływu strumienia materiału oraz towarzyszącego 
mu strumienia informacji, od nabycia surowców do konsump-
cji gotowego wyrobu z uwzględnieniem oczekiwań odbior-
ców. 

1. WARUNKI REALIZACJI PRZEMIESZCZANIA OSÓB 

Najogólniej mówiąc funkcją celu w logistyce (w ujęciu pre-
zentowanym w niniejszym opracowaniu) jest przemieszczanie 
(osób, towarów, energii i informacji) zależne między innymi od 
następujących wielkości: czasu, nakładów, poziomu organizacji, 
oczekiwanych efektów, komfortu, poziomu systemu bezpieczeń-
stwa, warunków środowiska, dostępności i zakresu realizowa-
nych połączeń, łatwości korzystania, przepustowości, dostępno-
ści służb, serwisu, eksploatacyjnej obsługi, wyposażenia i stanu 
infrastruktury transportowej itp.. Przykładem w makroskali będzie 
np. dobór warunków realizacji przepływu osób i towarów w sys-
temie transportowym dużego miasta. 

W operacjach logistycznych podczas transportu, mogą wy-
stąpić kolizje i wypadki, kradzież ładunku, kradzież środka trans-
portu, pożar ładunku i środka transportu, zniszczenie ładunku 
(złe zabezpieczenie mechaniczne, zamarznięcie, przegrzanie lub 
przemoknięcie ładunku wrażliwego na takie działanie), które 
również należy uwzględniać przy optymalizacji warunków reali-
zacji przepływu.  

Warunki, w jakich są wykonywane przemieszczania i ich or-
ganizacja mają znaczący wpływ na uzyskiwane efekty oraz 
ponoszone nakłady. Na te warunki wpływ mają liczne wielkości, 
których oddziaływanie często bywa nawzajem sprzeczne. Ubez-
pieczenie środka transportu i przemieszczanego ładunku zabez-
piecza przed ponoszeniem ogromnych strat w przypadku wystą-
pienia zdarzeń niepożądanych, ale jednocześnie podwyższa 
koszt pracy przewozowej. Korzystny wzrost prędkości przewo-
zowej wpływa niekorzystnie na liczbę wypadków komunikacyj-
nych i ich ciężkość. Wzrost komfortu przewozu zwiększa pono-
szone nakłady, a tym samym koszty pracy przewozowej. Zwięk-
szające się wymagania wprowadzanych przepisów w obszarze 
transportu powodują wzrost nakładów, niezbędnych do ich speł-
nienia, co również powoduje wzrost kosztów pracy przewozowej 
itp..  

Bardzo ważnym zagadnieniem rozważanym podczas opty-
malizacji, które musi być uwzględniane przy operacjach logi-
stycznych, jest konieczność opracowania planu postępowania i 
finansowania w sytuacjach skrajnych – awaryjnych. W przypad-
ku, gdy nastąpi wywrócenie naczepy cysterny np. transportującej 
paliwo, czy też wypadku autobusu turystycznego z przewożony-
mi turystami daleko od granic Polski, przewoźnik powinien mieć 
przygotowane postępowanie np.: dostarczenie zastępczego 
środka transportu dla umożliwienia kontynuowania przewozu. 
Poznanie charakterystyk wielkości tworzących i wpływających na 
warunki wykonywania przemieszczania, ich złożoności i zależno-

ści, pozwala wyciągać wnioski umożliwiające optymalizację tych 
warunków.  

Logistyka przemieszczania osób jest dziedziną szczególnie 
ważną ze względu na zawsze istniejące w transporcie ludzi - 
zagrożenia wypadkami komunikacyjnymi. Corocznie w Polsce w 
wypadkach komunikacyjnych ginie kilku tysięcy ludzi a kilkadzie-
siąt tysięcy ponosi uszczerbek na zdrowiu. Jednym z najważniej-
szych priorytetów optymalizacji warunków realizacji przepływu 
osób jest uwzględnienie tego problemu. Celem musi być dążenie 
do wyeliminowania powstawania wypadków i śmierci ludzi przez 
tworzenie odpowiednich warunków przemieszczania ich. Aby 
uwzględnić inne ograniczenia istniejące podczas przepływu 
osób, niezbędne jest pogłębione rozpoznanie warunków, jakie im 
towarzyszą [1]. 

Na ”warunki” wykonywania przemieszczania osób składają 
się następujące czynniki: 
– skala rozpatrywanego przepływu osób,  
– miejsce rozpatrywanego przepływu osób, 
– poziom organizacji przemieszczania,  
– efekty oczekiwane przez organizujących przemieszczanie,  
– komfort, który musi być niezbędnie zapewniony,  
– dostępność i zakres realizowanych połączeń w rozpatrywa-

nej skali przedsięwzięcia,  
– łatwość korzystania z urządzeń związanych z przepływem 

osób,  
– przepustowość miejsc i dróg transportowych itp., 
– dostępność służb i szybkość ich działania w sytuacjach 

skrajnych,  
– serwis zapewniany urządzeniom i obiektom, w których odby-

wa się przemieszczanie ludzi,  
– eksploatacyjna obsługa transportowa,  
– wyposażenie i stanu infrastruktury wykorzystywanej do 

przemieszczania osób,  
– poziom systemu bezpieczeństwa,  
– przedział czasu,  
– nakłady, 
– organizacja firm transportowych i turystycznych, 
– warunki środowiska, itp..  

Możliwość spełnienia założonych i przyjętych standardów 
powyższych czynników oddziałuje na warunki przemieszczania 
osób i ma na nie ogromny wpływ. 

Pod pojęciem ”osoby przemieszczane” mieszczą się: dzieci 
(małe, niemowlęta) oraz uczniowie, dorośli (kobiety i mężczyźni), 
niepełnosprawni, ludzie w podeszłym wieku, chorzy (w szpita-
lach, karetkach pogotowia), zmarli itp.. Każda z tych grup ma 
swoją specyfikę. Cechy takiej grupy muszą być uwzględniane 
przy organizowaniu i wykonywaniu przemieszczania ich. Reali-
zacja, wykonywanie przepływu osób jest również ściśle związane 
z organizacją przemieszczania, między innymi: 
– zakupy biletów w komunikacji zbiorowej i sposoby ich ”kaso-

wania”, 
– punktualnością usług transportowych, 
– opieka pilotów w zorganizowanych wyjazdach turystycznych, 
– opłaty w bramkach na autostradach – system VIATOL, 
– miejsca obsługi podróżnych, t.zw. MOP-y, 
– miejsca w poczekalniach dla oczekujących, możliwość zała-

twianie potrzeb fizjologicznych (dostępność  toalet w cen-
trach handlowych, urzędach, dworcach: lotniczych, morskich, 
kolejowych, autobusowych, w środkach transportu, w skupi-
skach publicznych), 
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– wyposażeniem i ”przyjaznością” przystanków i stacji oraz 
środków transportu. 
Zarządzanie organizacją przemieszczania osób zawiera nie 

tylko zagadnienia dotyczące samego transportu. Pozyskanie 
klienta, umożliwienie mu zakupu biletu, opieka nad podróżnym, 
dbałość o standardy w otoczeniu podróżnego, narzucają warunki 
konkurencji oraz obowiązujące przepisy. Przemieszczanie ludzi 
odbywa się w zależności od: celu podróży oraz miejsca, w któ-
rym następuje przemieszczanie.  

Cele podróży mogą być zróżnicowane, np.: 
– do pracy i uczelni (daleki, bliski), 
– dzieci do szkół (autobusy szkolne) 
– do lekarza, do urzędu, na imprezy masowe itp., 
– turystyczny (wyjazdy zbiorowe, indywidualne), 
– ewakuacja (w przypadku klęsk żywiołowych itp.). 

W zależności od miejsca, w którym następuje przemiesz-
czanie, można wyróżnić: 
– w budynkach mieszkalnych (schody, windy), 
– w kopalniach, 
– na stadionach – imprezy masowe (koncerty, sport, święta 

państwowe) i w miejscach kultu religijnego, 
– w centrach handlowych, budynkach użyteczności publicznej 

(szkołach, uczelniach, szpitalach, hotelach, biurach i urzę-
dach) -  ruchome schody, windy, ruchome chodniki, 

– w środkach transportu, 
– przechodzenie przez ulice i wzdłuż nich, 
– na stacjach kolejowych, autobusowych, w portach lotniczych, 

morskich, w MOP-ach na autostradach, 
– obszary, na których wystąpiły klęski żywiołowe (pożary, 

powodzie, śnieżyce) i konflikty zbrojne (ewakuacja ludzi, 
transport zabitych) itp.. 
Przemieszczanie również należy rozpatrywać i uwzględniać 

w: autokarach, autobusach, mikrobusach, karetkach pogotowia 
medycznego, tramwajach, trolejbusach, pociągach miejskich i 
dalekobieżnych, samolotach, statkach śródlądowych i morskich. 
Organizacja wejść, przejść, wyjść (w tym wyjść bezpieczeństwa), 
ułatwienia dla podróżujących niepełnosprawnych. Ważne jest, 
aby środki transportu były dostosowane do szczególnych potrzeb 
osób w nich podróżujących. Podobnie ważne są rozwiązania 
umożliwiające i ułatwiające przemieszczanie się osób pieszych 
na: ulicznych chodnikach, przejściach dla pieszych przez ulice, 
przejściach podziemnych i nadziemnych [2]. Poza miastami, 
piesi i rowerzyści poruszają się po drogach publicznych gdzie 
jako niechronieni uczestnicy ruchu są szczególnie narażeni na 
wypadki – najbardziej po zmroku [3]. W zależności od dystansu, 
na którym występuje przemieszczanie wyróżnimy transport po-
między: kontynentami, pomiędzy krajami, miastami, dzielnicami 
miasta, budynkami i w budynkach, na przejściach dla pieszych i 
poza nimi, środkami transportu i wewnątrz środków transportu. 

Przemieszczanie regularne odbywa się w sposób zorgani-
zowany przez firmy wykonujące transport zbiorowy oraz indywi-
dualnych przewoźników: 
– Zakłady Transportu Miejskiego i inni (autobusy, tramwaje, 

trolejbusy, metro, Szybka Kolej Miejska, itp.) 
– Firmy taksówkowe, 
– PKS i inni, 
– PKP i inni, 
– PLL LOT i inni, 
– PŻ Morska i inni, 
– PŻ Śródlądowa i inni, 

– Biura Turystyczne, 
– Stacje Pogotowia Ratunkowego, 
– Zakłady Usług Komunalnych (zmarli), 
– indywidualni użytkownicy samochodów osobowych. 

Organizacja w firmach nakierowanych na transport ludzi 
powinna uwzględniać ich działania adekwatnie do skali w której 
realizują przepływ osób. Niebagatelną sprawą jest również eko-
nomika ich funkcjonowania [4]. Z logistycznego punktu widzenia 
osób transportowanych, cele zakładane przy przemieszczaniu 
ludzi to między innymi: 
– rozsądna cena (najlepiej jak najniższa) 
– duża przepustowość, 
– najszybciej dotrzeć do celu, 
– najwygodniej, 
– bez wypadków, 
– chronić środowisko,  
– przemieszczenie w dowolnym czasie, 
– ”door to door” (bez przesiadek), 
– przystanki i stacje (w pobliżu domu i miejsca docelowego), 
– przejścia przez jezdnie (w dowolnym miejscu – bez pod-

ziemnych i nadziemnych kładek), 
– wszędzie miejsca parkingowe, 
– zakup biletu komunikacji zbiorowej w dowolnym miejscu i 

czasie, 
– bez bramek na autostradach i bez opłat za korzystanie z 

autostrad, 
– helikoptery w ratownictwie, 
– błyskawiczne przyjazdy: karetek pogotowia medycznego, 

straży pożarnej, policji, 
– obsługa serwisowa i eksploatacyjna infrastruktury transpor-

towej (w nocy oraz poza okresem urlopowym). 
Realizacja powyższego wymagać będzie kompromisowych 

rozwiązań uwzględniających potrzeby, możliwości i ograniczenia.  

2. WSPOMAGANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
NA WÓZKU W PODRÓŻOWANIU AUTOBUSAMI 

Mobilność ludzi w środowisku jest jedną z icho najważniej-
szych i niezbywalnych uprawnień. Codzienne życie osób niepeł-
nosprawnych ruchowo, w społeczeństwie jest obarczone licznymi 
problemami w poruszaniu się. Pomimo wielu zapisów prawnych 
nadal jest wiele barier architektonicznych i komunikacyjnych. 
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz. U. z 2004 r. nr 
90 poz. 864/31) w Art. 13 mówi: „Bez uszczerbku dla innych 
postanowień niniejszego Traktatu i w granicach kompetencji, 
które Traktat powierza Wspólnocie, Rada, stanowiąc jednomyśl-
nie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europej-
skim, może podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etnicz-
ne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orien-
tację seksualną.” [5] 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 
r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.) gwarantuje: „Osobom niepełno-
sprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomo-
cy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz 
komunikacji społecznej.”[6]. W Karcie Praw Osób Niepełno-
sprawnych osoby takie mają zapisane: „Prawo osób niepełno-
sprawnych m.in. do życia w środowisku wolnym od barier funk-
cjonalnych, swobodnego przemieszczania się i powszechnego 
korzystania ze środków transportu”[7]. W Ustawie z dnia 15 
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listopada 1984 r. Prawo przewozowe  (Dz. U. z 2000 r. nr 50 poz. 
601) Art. 14 ust.2 jest mowa: „Przewoźnik powinien podejmować 
działania ułatwiające korzystanie ze środków transportowych, 
punktów odprawy, przystanków i peronów osobom niepełno-
sprawnym, w tym również poruszającym się na wózkach inwa-
lidzkich”[8]. 

Polska od 1 maja 2004 r. jest członkiem Unii Europejskiej. 
Oznacza to m.in., że musimy w sposób ciągły aktualizować 
nasze krajowe ustawodawstwo, dostosowując je do przepisów 
zawartych w dyrektywach, wydawanych przez organy UE. Dyrek-
tywy dotyczą różnych dziedzin życia, w tym i wymagań stawia-
nych konstrukcjom autobusów. Dyrektywa 2001/85/WE z 20 
listopada 2001 r. odnosi się do procedur udzielania homologacji 
na autobusy w krajach UE. Szczegółowo opisuje warunki, jakie 
musi spełnić autobus, aby otrzymać homologację na tą cechę i 
być dopuszczony do ruchu [9]. 

Zawarte w dyrektywie wymagania dotyczą różnych kon-
strukcji autobusu, takich jak np.:  
– rozmiary foteli pasażerskich i odstępy pomiędzy nimi,  
– ilość miejsca nad głowami pasażerów,  
– stateczność pojazdu,  
– użycie materiałów ognioodpornych, sposób rozmieszczenia 

gaśnic i apteczek,  
– szerokości drzwi wejściowych, przejść pomiędzy rzędami 

siedzeń, wysokości stopni wejściowych,  
– liczba wyjść awaryjnych,  
– liczba i rozlokowanie foteli, a także uchwytów i poręczy oraz 

ich kolor,  
– maksymalne dopuszczalne pochylenia podłogi, wysokość 

umieszczenia przycisków,  
– wytrzymałość, struktury nadwozia,  
– urządzenia ułatwiające korzystanie z autobusów osobom 

niepełnosprawnym.  
Najwięcej uwagi poświęca się przestrzeni pasażerskiej, a 

zwłaszcza jej dostępności dla osób niepełnosprawnych. Przepisy 
dotyczące wyposażenia w zakresie wspomagania przy wsiadaniu 
i wysiadaniu osób niepełnosprawnych dyrektywa określa, nastę-
pująco: 
1. „Pomost podnośnika ma nie mniej niż 800 mm szerokości i 

nie mniej niż 1200 mm długości oraz działa przy przenosze-
niu masy, co najmniej 300 kg.”  

2. „Pochylnia ma szerokość co najmniej 800 mm. Nachylenie 
pochylni wysuniętej lub rozłożonej na krawężniku o wysoko-
ści 150 mm nie przekracza 12%. Do zaliczenia tego badania 
można wykorzystać układ przyklęku. Pochylnia gotowa do 
użytku, o długości przekraczającej 1200 mm, wyposażona 
jest w urządzenie zapobiegające zjeżdżaniu wózka inwa-
lidzkiego na boki”[9]. 
W dużych autobusach miejskich, kategorii M3 (na ogół ni-

skopodłogowych) rozwiązaniem ułatwiającym wsiadanie i wysia-
danie osobom niepełnosprawnym jest m.in. układ przyklęku 
pojazdu. Urządzenie do sterowania i kontroli uruchamiające 
opuszczanie lub podnoszenie dowolnej części pojazdu lub cało-
ści nadwozia w stosunku do powierzchni drogi, jest wyraźnie 
określone i pozostaje pod bezpośrednią kontrolą kierowcy. Ko-
lejnym rozwiązaniem stosowanym najczęściej w dużych autobu-
sach miejskich jest pochylnia. Pochylnia musi mieć szerokość, co 
najmniej 800 mm. Nachylenie pochylni wysuniętej lub rozłożonej 
na krawężniku o wysokości 150 mm powinno nie przekraczać 
12%. Jeśli długość pochylni przekracza 1200 mm powinna zo-

stać wyposażona w urządzenie zapobiegające zjeżdżaniu wózka 
inwalidzkiego na boki.  

Te rozwiązania techniczne ułatwiające codzienne życie, po-
ruszanie się i funkcjonowanie osób na wózkach inwalidzkich nie 
mają wielkiego wpływu na sam autobus jak i jego wykorzystanie 
techniczne i eksploatacyjne. Autobusy kategorii M3 mają duże 
gabaryty i posiadają możliwość instalacji dodatkowych urządzeń, 
nie wpływających na przestrzeń pasażerską jak i liczbę przewo-
żonych osób. Mają również podłogę położoną nisko nad jezdnią. 
Inaczej sytuacja wygląda w autobusach małych kategorii M1 oraz 
M2 w szczególności, gdy maksymalna masa całkowita nie prze-
kracza 5000 kg – w których podłoga jest położona wysoko nad 
jezdnią. Każde dodatkowe urządzenie powoduje zmniejszenie 
liczby pasażerów. Kolejną barierą konstrukcyjną jest właśnie 
podłoga umieszczana stosunkowo wysoko nad jezdnią.  

Jednym z rozwiązań może być użycie podnośnika. Zasto-
sowanie pomostu podnośnikowego ma zalety i wady. Ułatwia 
wejście i wyjście z autobusu osobom na wózku, ale duża masa 
własna windy powoduje, że zmniejsza się liczba przewożonych 
pasażerów. Dodatkowym minusem jest zajmowanie przestrzeni 
pasażerskiej przez złożony podnośnik.  

Możliwym rozwiązaniem jest pochylnia. W dyrektywie 
2001/85 jest wyraźnie określone, że pochylnia powinna mieć 
szerokość, co najmniej 800 mm. Nachylenie pochylni wysuniętej 
lub rozłożonej na krawężniku o wysokości 150 mm powinno nie 
przekraczać 12%. Aby możliwe było spełnienie tych warunków - 
przede wszystkim nachylenie pochylni - w pojazdach gdzie z 
przyczyn technicznych podłoga jest usytuowana wysoko, najazdy 
pochylni muszą być długie (fot. 1). 

 

Fot. 1. Widok sposobu użycia najazdów i wciągarki przez osobę 
niepełnosprawną na wózku, Źródło: opracowanie własne 

 
Jest to utrudnienie nie tylko dla osoby niepełnosprawnej, ale 

również dla operatora pochylni. Rozłożenie i złożenie bardzo 
długich najazdów jest kłopotliwe. Również sama pochylnia spra-
wia trudności w sposobie bezpiecznego transportowania i 
umieszczenia jej w pojeździe. Najazdy powinny być na tyle dłu-
gie, a kąt nachylenia na tyle mały, aby osoby niepełnosprawne 
siłą własnych mięśni mogły wjechać do pojazdu. W propozycji 
alternatywnego rozwiązania wsiadania osób niepełnosprawnych, 
wykorzystano wyciągarkę elektryczną (fot. 1). Zastosowanie 
mechanizmu wciągania wózka umożliwiło zwiększenie wartości 
nachylenia pochylni. Dzięki temu zastosowaniu skrócono najaz-
dy, ponieważ do wjechania i zjechania z pojazdu nie jest wyko-
rzystywana siła ludzkich mięśni. Krótkie i składane najazdy w 
sposób łatwy można zdemontować i schować nie powodując 
zajęcia miejsca w autobusie. Niewielka masa wyciągarki razem z 
szynami najazdowymi powodują niewielkie obciążenie autobusu. 
Wyciągarka jest zamocowana w podłodze, i nie ogranicza prze-
strzeni wewnątrz pojazdu. Krótkie składane najazdy chowane są 
w schowku pod podłogą. Ich montaż i demontaż jest łatwy i nie 
zajmuje dużo czasu. Zastosowano wyciągarkę T1500 firmy 
Superwinch. Wartość siły uciągu wyciągarki wynosi minimum 
6800 kN. Analizy dotyczące doboru wyciągarki i sił koniecznych 
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do transportu wózka z osobą niepełnosprawną przedstawiono na 
rysunkach 1 i 2. W modernizowanym pojeździe Mercedes Benz 
typ Sprinter dzielone najazdy miały długość 3000 mm a podłoga 
pojazdu była na wysokości 885 mm. Kąt wzniesienia wynosił 15o. 
Urządzenie techniczne ułatwiające dostęp do pojazdu przedsta-
wia rys. 3. Maksymalne obciążenie przy pracy wyciągarki wynosi 
6800 kN a obciążenie, które powoduje zatrzymanie silnika wyno-
si 8850 kN. Taki duży zapas siły uciągu wyciągarki powoduje, że 
jej zastosowanie jest bezpieczne ze względu na możliwość 
transportu osoby na wózku. 
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Rys. 1. Nachylenie pochylni możliwe do pokonania w zależności 
od siły uciągu wciągarki dla masy wciąganej 150 kg, Źródło: 
opracowanie własne 
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Rys. 2. Nachylenie pochylni możliwe do pokonania w zależności 
od masy wciąganej przez wciągarkę o sile uciągu 6800 [N], 
Źródło: opracowanie własne 

 
 Instalowanie na pojazdach dodatkowych urządzeń ułatwia-

jących wejście i wyjście osobom niepełnosprawnym z pojazdu 
ogranicza jego możliwości przewozowe. Dotyczy to w szczegól-
ności małych autobusów z liczbą pasażerów, nie przekraczającą 
20 osób. Takie pojazdy są najczęściej użytkowane do przewoże-
nia m.in. osób niepełnosprawnych na niewielkie odległości. Z 
ekonomicznego punktu widzenia dla przewoźników oraz właści-
cieli autobusów przewidziane w dyrektywie rozwiązania są nieko-
rzystne. Zastosowanie elektrycznej wyciągarki w autobusie wy-
chodzi naprzeciw takiej potrzebie. Rozwiązanie to ułatwia wje-
chanie i zjechanie za pomocą szyn, osobie na wózku, a samo 
urządzenie nie zajmuje wiele miejsca w pojeździe i nie powoduje 
zbędnego obciążenia. Przy obecnych przepisach prawnych i 
konstrukcjach pojazdów jest to rozwiązanie optymalne. 

 
Rys. 3. Sposób wejścia i wyjścia osób na wózku inwalidzkim do 
małego autobusu Źródło: opracowanie własne 

 
Wydaje się niezbędne przyjęcia go jako równoważnego w 

obowiązującej dyrektywie UE. Szczególnie dotyczy to małych 
autobusów, które dyrektywa traktuje na równi z dużymi. W du-
żych autobusach komunikacji miejskiej, ogromnym ułatwieniem 
(dla osób na wózkach) jest możliwość wysunięcia platformy 
umożliwiającej wjazd do autobusu. Kolejnym elementem 
usprawniającym przewóz pasażerów jest stworzenie możliwości 
przewożenia rowerów na specjalnych wieszakach na zewnątrz 
autobusu oraz dodatkowych bagażników wiszący na ”plecach” 
autobusu, umożliwiający pasażerom przewóz dodatkowego 
bagażu. Dzieje się tak w wyniku powiększanie przestrzeni pasa-
żerskiej w autobusach, przez co zmniejsza się powierzchnia 
ładunkowa oraz w wyniku zwiększenia potrzeb przewozowych 
pasażerów podróżujących autobusami. Zewnętrzne bagażniki na 
autobusach pozwalają na spełnienie zapotrzebowania klientów. 

PODSUMOWANIE 

Postęp i rozwój systemów transportowych stwarza większe 
możliwości przemieszczania, również na większe odległości, 
jednocześnie powoduje wzrost potrzeby ich realizacji. Wzrasta 
mobilność społeczeństwa w wyniku rozwoju transportu zbioro-
wego i indywidualnego, w skali globalnej, krajowej, miejskiej. 
Wpływanie przez państwo na rozwój systemów transportowych 
jest niezbędne i uwzględnia: ekonomię, uwarunkowania społecz-
ne i ekologiczne, oraz aktualne możliwości techniczne. Jednym z 
podstawowych celów jest usystematyzowanie i uregulowanie 
przepływu ludzi, towarów, energii i informacji. Przy jego realizacji 
muszą być brane pod uwagę ponoszone nakłady i koszty, po-
ziom jakości oraz wydajność wykonywanych usług z uwzględnie-
niem aspektów ekonomicznych, środowiska naturalnego oraz 
potrzeb społecznych.  

Barierą ograniczającą wzrost pracy przewozowej jest obo-
wiązująca w Unii Europejskiej polityka zrównoważonego rozwoju 
transportu. Zakłada ona taki rozwój systemów transportowych, 
aby nie powstała dominacja jednego z nich nad innymi. Możliwo-
ści przepustowe infrastruktury transportowej są określone i ogra-
niczone. W okresach szczytu przewozowego następuje przecią-
żenie i występuje zjawisko zatoru drogowego (tzw. ”korkowania 
się”), co jest klasycznym przypadkiem kongestii. Polega ono na 
tym, że wzrastająca nadmiernie liczba uczestników ruchu powo-
duje wzrost ograniczenia przepustowości systemu transportowe-
go.  

Takie zjawisko obserwujemy w skupiskach miejskich pod-
czas porannych podróży do pracy i popołudniowych powrotów, 
podczas szczytu urlopowego i podróży związanych z okresami 
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świątecznymi – na drogach łączących ośrodki miejskie i w mia-
stach. Systemy transportowe okazują się wówczas niewydolne, 
ponieważ nie są dostosowane do tak skumulowanych potrzeb 
społeczeństwa. 
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Selected questions of conditions for implementing mobility 
of persons  

The article presents selected issues related to the limi-

tations and capabilities of transportation of persons within 

the logistics systems. Physically disabled persons consti-

tute a group with special requirements with regards to the 

transportation. Article examines necessary adaptation 

requirements in order to fulfill the transportation objec-

tive, including during boarding and disembarking disabled 

persons in wheelchairs. 
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