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Jacek Ł�CZY�SKI 

BADANIA HOMOLOGACYJNE SAMOCHODU 
OSOBOWEGO PRZEZNACZONEGO  

DO PRZEWOZU WÓZKÓW INWALIDZKICH 

Streszczenie 
W artykule zdefiniowano poj�cie procesu homologacji pojazdu samochodowego. Przedstawiono 

zakres wymaga� homologacyjnych umo�liwiaj�cych otrzymanie �wiadectwa homologacji na pojazd 
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Zwrócono uwag� na niezb�dne badania 
homologacyjne jakim powinien by� poddany tego typu  pojazd, aby otrzymał �wiadectwo homologacji 
oraz uwzgl�dniono aspekty bezpiecze�stwa osób podczas ich przewozu. 

WST�P 
Badania homologacyjne pojazdu stanowi� szereg wymaga�, które musz� by� spełnione, a 

jakim poddawany jest pojazd w celu otrzymania �wiadectwa homologacji typu. Badania 
homologacyjne wykonywane s� przed pierwsz� rejestracj� pojazdu. Zasadniczym celem 
bada� homologacyjnych jest poprawa pojmowanego w szeroki sposób bezpiecze�stwa 
konstrukcji i u�ytkowania pojazdów drogowych z uwzgl�dnieniem zagadnie� dotycz�cych 
równie� ochrony �rodowiska. Stanowi on tak�e baz� danych do rejestracji i ewidencji 
pojazdów oraz okresowej kontroli technicznej w eksploatacji.  

Badaniom poddawany jest pojazd z grupy pojazdów okre�lonego typu, posiadaj�cy 
wariant i wersj� tzw. pojazd reprezentatywny. W przypadku pojazdu przystosowanego do 
przewozu wózków inwalidzkich jest to samochód osobowy kategorii M1 zbudowany lub 
przerobiony specjalnie w ten sposób, aby pomie�ci�, co najmniej jedn� osob� siedz�c� na 
wózku inwalidzkim. Zgodnie z Dyrektyw� 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 5 wrze�nia 2007 r. w przypadku tej kategorii poj�cie typ pojazdu obejmuje pojazdy, dla 
których wspólne s� wszystkie nast�puj�ce cechy: nazwa przedsi�biorstwa producenta; projekt 
i monta� podstawowych cz��ci karoserii w przypadku nadwozia samono�nego; w przypadku 
pojazdów budowanych wieloetapowo, producent i typ pojazdu na poprzednim etapie.  

Wariant w ramach typu pojazdu obejmuje pojazdy, dla których wspólne s� wszystkie 
nast�puj�ce cechy konstrukcyjne: liczba drzwi bocznych lub typ nadwozia; silnik w zakresie 
nast�puj�cych cech konstrukcyjnych: typ zasilania, zasada działania silnika, liczba i układ 
cylindrów w przypadku silnika spalania wewn�trznego,  liczba osi,  liczba oraz powi�zanie 
kinematyczne osi nap�dzanych; liczba osi kierowanych;  etap skompletowania. 

Wersja w ramach wariantu za� obejmuje pojazdy, dla których wspólne s� wszystkie 
nast�puj�ce cechy: technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu; 
pojemno�� skokowa silnika w przypadku silnika spalania wewn�trznego; maksymalna moc 
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wyj�ciowa silnika lub maksymalna ci�gła moc znamionowa (silnik elektryczny); rodzaj 
paliwa; maksymalna liczba miejsc siedz�cych; poziom hałasu przeje�d�aj�cego pojazdu; 
normy emisji spalin (na przykład Euro 5, Euro 6 lub inny); �rednia emisja CO2 (cykl 
mieszany lub warto�� wa�ona); zu�ycie energii elektrycznej (warto�� wa�ona, cykl 
mieszany); �rednie zu�ycie paliwa (warto�� wa�ona, cykl mieszany); obecno�� zestawu 
innowacyjnych technologii. 

Samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie 
definicj� kategorii i typów pojazdów specjalnych (dyrektywa 2007/46/WE wraz z 
pó�niejszymi zmianami) jest pojazdem specjalnego przeznaczenia. Pojazd tego typu oznacza 
pojazd przeznaczony do wykonywania funkcji, która wymaga specjalnego dostosowania 
nadwozia lub posiadania specjalnego wyposa�enia.  

1. ZAKRES BADA� DO CELÓW HOMOLOGACJI TYPU WE 
Producent pojazdu wykonuj�cy zabudow� na poje�dzie, jakim jest pojazd przystosowany 

do przewozu wózków inwalidzkich traktowany jako pojazd skompletowany, wykonuje j� na 
bazie pojazdu podstawowego, a jest to pojazd kompletny kategorii M1 posiadaj�cy 
europejskie �wiadectwo homologacji. Wykonuj�c tak� zabudow� producent musi spełni�
szereg wymaga� i aktów prawnych, które pozwalaj� na poprawne wykonanie powy�szego 
pojazdu, umo�liwiaj�ce tym samym otrzymanie europejskiego �wiadectwa homologacji.  

Obowi�zuj�ce wymagania dotycz�ce pojazdu przystosowanego do przewozu wózków 
inwalidzkich zawarte s� w Dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 wrze�nia 2007 r. ustanawiaj�cej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep 
oraz układów, cz��ci i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów 
tzw. dyrektywa ramowa, Zał�cznik XI, (wykaz aktów prawnych ustanawiaj�cych wymagania 
do celów homologacji typu WE pojazdów specjalnych), Dodatek 3, (pojazdy przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych), (tabela 1) [1]. 

Tab. 1. Zestawienie aktów prawnych do celów homologacji [1]
Zał�cznik XI 

Dodatek 3  
Pojazdy przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Punkt Przedmiot Odniesienie do 
aktu prawnego M1 

1 Dopuszczalny poziom hałasu Dyrektywa 
70/157/EWG X 

2 Emisje Dyrektywa 
70/220/EWG G + W1 

2a Emisje (Euro 5 i 6) pojazdów lekkich/dost�p do 
informacji 

Rozporz�dzenie 
(WE) nr 715/2007 G + W1 

3 Zbiorniki ciekłego paliwa/tylne zabezpieczenia Dyrektywa 
70/221 /E WG X + W2

4 Miejsce na tyln� tablic� rejestracyjn� Dyrektywa 
70/222/EWG X 

5 Układ kierowniczy Dyrektywa 
70/3 11 /E WG X 

6 Zamki i zawiasy Dyrektywa 
70/387/EWG X 

7 D�wi�kowe sygnały ostrzegawcze Dyrektywa 
70/388/EWG X 

S Urz�dzenia widzenia po�redniego Dyrektywa 
2003/97/EWG X 

9 Układy hamulcowe Dyrektywa 
71/320/EWG X 

10 Zakłócenia radioelektryczne (kompatybilno��
elektromagnetyczna) 

Dyrektywa 
72/245/EWG X 
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11 Dymienie z silników Diesla Dyrektywa 
72/306/EWG X 

12 Wyposa�enie wn�trza Dyrektywa 
74/60/EWG X 

13 Zabezpieczenie przed bezprawnym u�yciem i 
urz�dzenie unieruchamiaj�ce 

Dyrektywa 
74/61/EWG X 

14 Bezpieczne układy kierownicze Dyrektywa 
74/297/EWG X 

15 Wytrzymało�� siedze� Dyrektywa 
74/408/EWG X + W3

16 Wystaj�ce elementy zewn�trzne Dyrektywa 
74/483/EWG X + W4

17 Pr�dko�ciomierz i bieg wsteczny Dyrektywa 
75/443/EWG X 

18 Tabliczki znamionowe Dyrektywa 
76/114/EWG X 

19 Punkty kotwiczenia pasów bezpiecze�stwa Dyrektywa 
76/115/EWG X + W5

20 Instalacja urz�dze� o�wietleniowych i sygnalizacji 
�wietlnej 

Dyrektywa 
76/756/EWG X 

27 Haki holownicze Dyrektywa 
77/389/EWG X 

31 Pasy bezpiecze�stwa i urz�dzenia przytrzymuj�ce Dyrektywa 
77/541/EWG X + W6

32 Pole widzenia z przodu Dyrektywa 
77/649/EWG X 

33 Identyfikacja urz�dze� sterowniczych i 
kontrolnych, ostrzegawczych i wska�ników: 

Dyrektywa 
78/316/EWG X 

34 Odszranianie/odmgławianie Dyrektywa 
78/317/EWG X 

35 Wycieraczki/spryskiwacze Dyrektywa 
78/318/EWG X 

36 Systemy grzewcze Dyrektywa 
2001/56/WE X 

37 Osłony kół Dyrektywa 
78/549/EWG X 

39 Emisja CO2/zu�ycie paliwa Dyrektywa 
80/1268/EWG X + W7

40 Moc silnika Dyrektywa 
80/1269/EWG X 

41 Emisja z silników Diesla Dyrektywa 
2005/55/WE X 

44 Masy i wymiary (samochody osobowe) Dyrektywa 
92/21 /E WG X + W8

45 Szyby bezpieczne Dyrektywa 
92/22/EWG X 

46 Opony Dyrektywa 
92/23/EWG X 

50 Urz�dzenia sprz�gaj�ce Dyrektywa 
94/20/WE X 

53 Zderzenie czołowe Dyrektywa 
96/79/WE X + W9

54 Uderzenie z boku Dyrektywa 
96/27/WE X + WI0

58 Ochrona pieszych Rozporz�dzenie (WE)  
nr 78/2009 X 

59 Zdolno�� do recyklingu Dyrektywa 
2005/64/WE nie dot. 

61 Układy klimatyzacji Dyrektywa 
2006/40/WE X 

62 Instalacja wodorowa Rozporz�dzenie (WE)     
nr 79/2009 X 

63 Bezpiecze�stwo ogólne Rozporz�dzenie (WE)     
nr 661/2009 P/A 

Znaczenie liter:
X Bez wył�czenia oprócz przypadków okre�lonych w akcie prawnym. 
nie dot. Niniejszy akt prawny nie ma zastosowania do tego pojazdu (brak wymaga�). 
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G Wymagania zgodnie z kategori� podstawowego/niekompletnego pojazdu 
(którego podwozie wykorzystano do budowy pojazdu specjalnego przeznaczenia). W 
przypadku niekompletnych/skompletowanych pojazdów dopuszczalne jest 
spełnienie wymaga� dotycz�cych pojazdów z odpowiadaj�cej im kategorii N (w 
oparciu o mas� maksymaln�). 

W1 Wymogi musz� by� przestrzegane, ale dopuszcza si� modyfikacj� systemu 
wydechowego bez dalszych bada�, pod warunkiem �e nie wpływa ona na 
urz�dzenia kontroli emisji, w tym ewentualne filtry cz�stek stałych. Nie wymaga 
si� nowego badania na wyparowywanie w stosunku do zmodyfikowanego pojazdu, 
pod warunkiem �e urz�dzenia kontroli emisji s� pozostawione tak, jak zostały 
zamontowane przez producenta w poje�dzie podstawowym. 
Homologacja typu WE, wydawana dla pojazdu najbardziej reprezentatywnego, 
pozostaje wa�na niezale�nie od zmiany masy odniesienia. 

W2  Wymogi musz� by� przestrzegane, ale dopuszcza si� modyfikacj� przebiegu, 
długo�ci rury wlewowej, przewodów paliwowych i przewodów odprowadzaj�cych 
opary paliwa. Dopuszczalna jest zmiana usytuowania oryginalnego zbiornika paliwa. 

W3  Miejsce na wózek inwalidzki jest traktowane jako miejsce siedz�ce. Na ka�dy 
wózek inwalidzki przewidziana jest wystarczaj�ca przestrze�. Wzdłu�na płaszczyzna 
przestrzeni specjalnej jest równoległa do wzdłu�nej płaszczyzny pojazdu. 
Wła�cicielowi pojazdu udost�pnia si� stosown� informacj�, �e wózek inwalidzki 
u�ywany jako miejsce siedz�ce w poje�dzie musi wytrzymywa� obci��enie 
wynikaj�ce z sił przekazywanych przez mechanizm mocuj�cy w ró�nych warunkach 
jazdy. 
Siedzenia pojazdu mog� zosta� odpowiednio zaadaptowane, pod warunkiem �e 
mocowania, mechanizmy i zagłówki gwarantuj� poziom funkcjonowania identyczny 
z okre�lonym w dyrektywie. 

W4  Wymagana jest zgodno�� z dyrektyw� urz�dze� wspomagaj�cych załadunek w 
stanie spoczynku. 

W7  Nowe pomiary emisji CO2 nie musz�  by�  wykonywane, je�eli w zwi�zku z 
zastosowaniem przepisów lit. W] nie musz� by� wykonywane nowe badania emisji z 
rury wydechowej. 

W 8   Dla celów obl icze�  przyjmuje s i� ,  �e masa wózka wraz  z 
u�ytkownikiem wynosi 100 kg. Masa jest skoncentrowana w punkcie H maszyny 
trójwymiarowej. 
Słu�ba techniczna rozwa�a równie� mo�liwo�� zastosowania wózka elektrycznego 
(wózków elektrycznych), którego mas� wraz z u�ytkownikiem przyjmuje si� na 
250 kg. Ewentualne ograniczenia zdolno�ci przewozowych wynikaj�ce z zastosowania 
wózka elektrycznego (wózków elektrycznych) odnotowuje si� w �wiadectwie homolo-
gacji typu, a odpowiednie ostrze�enie umieszcza si� w certyfikacie zgodno�ci. 

W9  Nowe badania zmodyfikowanego pojazdu nie s� wymagane, pod warunkiem �e 
przeróbka nie ma wpływu na przedni� cz��� nadwozia usytuowan� przed punktem R 
kierowcy oraz �e nie została usuni�ta lub dezaktywowana �adna cz��� uzupełniaj�cego 
systemu bezpiecze�stwa (poduszka powietrzna/poduszki powietrzne). 

W10  Nowe badania zmodyfikowanego pojazdu nie s� wymagane, pod warunkiem �e nie 
zostały naruszone wzmocnienia boczne oraz �e nie została usuni�ta lub dezaktywowana 
�adna cz��� uzupełniaj�cego bezpiecze�stwa (boczna poduszka powietrzna/boczne 
poduszki powietrzne). 

P/A Akt prawny jest stosowany cz��ciowo. Szczegółowy zakres stosowania wynika ze 
�rodków wdra�ania Rozporz�dzenia KE Nr 661/ 2009 
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W przypadku pojazdu przystosowanego do przewozu osób na wózku inwalidzkim (pojazd 
skompletowany) wi�kszo�� powy�szych aktów prawnych jest analogiczna jak dla pojazdu 
podstawowego (pojazd kompletny), wi�c jednostka badawcza weryfikuj�ca dokument 
informacyjny przygotowany przez producenta pojazdu dla władzy homologacyjnej honoruje 
prawie wszystkie powy�sze akta prawne.  

Producent pojazdu przystosowanego do przewozu osób na wózku inwalidzkim musi 
przeprowadzi� dodatkowe badania na nast�puj�ce cechy pojazdu i otrzyma� certyfikat lub 
�wiadectwo homologacji na dan� cech�:  
– wytrzymało�� szyn zaczepowych mocowanych do podłogi pojazdu,  
– pasy bezpiecze�stwa, w które wyposa�ony jest wózek inwalidzki 
– punkty kotwiczenia pasów bezpiecze�stwa, czyli badania pasów stosowanych do 

mocowania wózka inwalidzkiego do podłogi pojazdu.  
Powy�sze dodatkowe badania producent pojazdu musi przeprowadzi� w akredytowanej w 

tym zakresie jednostce badawczej. 

2. PRZEBUDOWA POJAZDU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU 
OSÓB NA WÓZKU INWALIDZKIM 
Producent pojazdu przystosowanego do przewozu wózków inwalidzkich dokonuje 

przebudowy pojazdu kategorii M1 posiadaj�cego osiem miejsc siedz�cych, nie licz�c miejsca 
kierowcy (zdj. 1).  

Zdj. 1. Pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych w wersji 9 – osobowej bez wózka inwalidzkiego 
[2]

Przebudowa tego typu pojazdu polega na demonta�u siedze�, które mocowane s� do 
podłogi na szybkozł�czach, a nast�pnie zainstalowaniu szyn zaczepowych do podłogi wzdłu�
pojazdu, słu��ce do mocowania w poje�dzie wózków inwalidzkich zgodnie z kierunkiem 
jazdy pojazdu.  

Dodatkowo producent pojazdu tego typu wyposa�a go w: 
– zewn�trzne oznakowanie pojazdu informuj�ce o przewo�eniu osób niepełnosprawnych 

(zdj. 2), 
– atestowane składane szyny najazdowe do wprowadzania wózka inwalidzkiego do wn�trza 

pojazdu (zdj. 3) lub inne urz�dzenia pomagaj�ce przy wsiadaniu i wysiadaniu osoby na 
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wózku inwalidzkim np. zamontowany na poje�dzie podno�nik, urz�dzenie przykl�ku lub 
pochylnia.  

– dwa komplety pasów bezpiecze�stwa biodrowe i szelkowe słu��ce do zabezpieczenia 
osoby niepełnosprawnej znajduj�cej si� na wózku inwalidzkim przed wypadni�ciem z 
wózka (zdj. 3), 

– dwa komplety pasów słu��cych do mocowania wózka w poje�dzie (1 kpl. – 4 pasy)                   
(zdj. 3), 

– oznakowanie skrajni drzwi tylnych naprzemiennymi pasami �ółto-czarnymi, 
– instrukcj� obsługi i u�ytkowania pojazdu przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych (zdj. 3). 
Miejsce na wózek inwalidzki jest traktowane jako jedno miejsce siedz�ce. Na ka�dy 

wózek inwalidzki musi by� przewidziana wystarczaj�ca przestrze�. Wzdłu�na płaszczyzna 
przestrzeni specjalnej jest równoległa do wzdłu�nej płaszczyzny pojazdu. Wła�cicielowi 
pojazdu udost�pnia si� stosown� informacj�, �e wózek inwalidzki u�ywany jako miejsce 
siedz�ce w poje�dzie musi wytrzymywa� obci��enie wynikaj�ce z sił przekazywanych przez 
mechanizm mocuj�cy w ró�nych warunkach jazdy.  

Zdj. 2. Zewn�trzne oznakowanie pojazdu informuj�ce o przewo�eniu osób niepełnosprawnych [3]
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Zdj. 3. Wyposa�enie pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych [2] 

Oprócz wersji umo�liwiaj�cej przewóz jednej osoby niepełnosprawnej na wózku 
inwalidzkim mo�na równie� przystosowa� pojazd umo�liwiaj�c przewóz dwóch, trzech lub 
czterech wózków inwalidzkich (rys. 1). Uzale�nione to jest jednak od wymiarów przestrzeni 
wewn�trz pojazdu, poniewa� powinna by� ona tak zaprojektowana, aby mo�liwe było 
swobodne wprowadzenie lub wyprowadzenie wózka inwalidzkiego z pojazdu. 
a)                                                                                                                    b) 

Instrukcja obsługi i u�ytkowania 
przystosowanego do przewozu 

wózka inwalidzkiego 

Szyny najazdowe 

Pasy  
bezpiecze�stwa 

Skrajnia
drzwi tylnych
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c)                                                                                                                    d)                                                                                        

Rys. 1.  Pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych a), b) wersja sze�cioosobowa + dwa wózki 
inwalidzkie, c) wersja pi�cioosobowa + trzy wózki inwalidzkie, d) wersja trzyosobowa + 
cztery wózki inwalidzkie [4]

W praktyce coraz cz��ciej producentów pojazdów skompletowanych, a szczególnie 
producentów autobusów do 22 miejsc siedz�cych, w tylnej cz��ci przestrzeni pasa�erskiej 
pojazdu montuje siedzenia, umo�liwiaj�ce ich szybkie wymontowanie, co umo�liwia 
umiejscowienie pasa�era lub pasa�erów na wózkach inwalidzkich.  

Zdj. 3. Autobus przystosowany do przewozu wózków inwalidzkich [5]
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Rys. 2. Rozmieszczenie miejsc siedz�cych i wózków inwalidzkich w poje�dzie [5]

W przypadku autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na 
wózkach inwalidzkich, pojazd tego typu musi spełni� okre�lone wymagania zawarte w 
Regulaminie 107.02 EKG ONZ Zał�cznik nr 8. W zał�czniku tym jest szereg wymaga�, które 
musi spełni� wózek inwalidzki, aby osoba niepełnosprawna mogłaby by� bezpiecznie 
przewo�ona w tego typu poje�dzie, m.in. stabilno�� wózka inwalidzkiego. 

3. PROCEDURA PRZEPROWADZENIA BADA�
HOMOLOGACYJNYCH 
W celu przeprowadzenia bada� homologacyjnych na zgodno�� z wymaganiami zawartymi 

w dodatku 3 dyrektywy ramowej w jednostce badawczej na pojazd przystosowany do 
przewozu wózków inwalidzkich producent lub importer nowego typu pojazdu, przedmiotu 
jego wyposa�enia lub cz��ci składa pisemny wniosek do jednostki badawczej, do którego 
doł�cza: 
– dokument informacyjny do celów homologacji typu WE pojazdów, którego wzór okre�la 

zał�cznik III w Dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z  dnia 
5 wrze�nia 2007 r., która nast�pnie jest zweryfikowana przez upowa�nion� jednostk�
badawcz� np. Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie,
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– wykaz aktów prawnych do celów homologacji typu WE pojazdów dla pojazdów 
przystosowanych dla osób niepełnosprawnych – zał�cznik XI Dodatek 3 powy�szej 
dyrektywy, 

– wyniki bada� według wzoru okre�lonego w zał�czniku VIII powy�szej dyrektywy, 
– wyniki oceny wst�pnej zakładu (firmy). 

W ramach zweryfikowania dokumentu informacyjnego jednostka badawcza dokonuje 
sprawdzenia pojazdu reprezentatywnego typu (pojazd przystosowany do przewozu wózków 
inwalidzkich) ze stawianymi mu wymaganiami. W tym celu producent pojazdu  przygotowuje 
dodatkowo dokumentacj� i dostarcza pojazd do jednostki badawczej. Dokumentacja 
zgłoszeniowa powinna zawiera� porozumienie z producentem pojazdu podstawowego, kopi�
KRS lub za�wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno�ci gospodarczej. 

PODSUMOWANIE 
Przeprowadzenie bada� homologacyjnych na pojazd przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich  wymaga od producenta spełnienia okre�lonych 
wymaga� zawartych w odpowiednich dyrektywach, normach czy rozporz�dzeniach.                    
W przypadku tego typu zabudowy wi�ksza cz��� wymaga� jest przepisywana z pojazdu 
podstawowego, co zmniejsza ilo�� bada� homologacyjnych, a tym samym czas dodatkowych 
bada�.  

Producent wykonuj�c zabudow� na pojazd przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (pojazd skompletowany) musi zwróci� uwag�
na wiele aspektów. Najwa�niejsze z nich to: poprawne zamocowanie szyn zaczepowych do 
podłogi pojazdu spełniaj�ce okre�lone wymagania wytrzymało�ciowe, poprawne 
umieszczenie wózków inwalidzkich w poje�dzie (zgodnie z kierunkiem jazdy pojazdu), tak 
aby wózek było odpowiednio przymocowany do szyn zaczepowych za pomoc�
przeznaczonych do tego, atestowanych pasów bezpiecze�stwa, odpowiednie oznakowanie 
skrajni drzwi tylnych naprzemiennymi pasami �ółto-czarnymi ostrzegaj�cymi przed 
mo�liwo�ci� uderzenia głow� osoby na wózku inwalidzkim lub osoby wprowadzaj�cej 
wózek, umieszczenie instrukcji obsługi i u�ytkowania pojazdu przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych.   
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TYPE APRVAL TESTS OF THE CAR DESIGNED 
FOR THE TRANSPORT OF DISABLE PERSONS  

Abstract 
The article describes the concept of the vehicle type approval process. The type approval 

requirements scope, making it possible to obtain the certificate of approval for a motor vehicle to 
transport disable people, has been presented. The attention has been drawn to the necessary type 
approval tests to which this type of vehicle should be subjected in order to be granted a type approval 
certificate and the safety considerations of people carried have also been taken into account. 
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