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Andrzej BANASZEK 

TECHNIKA PRZYSTOSOWANIA JACHTU  

DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

W artykule  przedstawiono problematykę przystosowania jachtów żaglowych i żaglowo-motorowych dla potrzeb żeglowa-

nia osób o ograniczonych ruchach oraz osób niepełnosprawnych. W ostatnim czasie zarówno w Unii Europejskiej jak i w USA 

powstają regulacje prawne nakłaniające firmy produkujące rekreacyjne jednostki pływające do uwzględniania specyficznych 

wymogów osób niepełnosprawnych. W artykule opisano potrzeby w tym zakresie oraz specjalistyczne wyposażenie pokładowe 

umożliwiające korzystanie z jachtów przez osoby niepełnosprawne. 

 

WSTĘP 

 W ostatnim czasie obserwuje się wiele zaleceń i regulacji 
prawnych i międzynarodowych np. Uni Europejskiej czy Stanów 
Zjednoczonych odnośnie dostosowywania wszelakiej infrastruktury 
zarówno publicznej jak i ogólno dostępnej prywatnej dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Dotyczy to również sfery żeglarstwa 
żaglowego i żaglowo-motorowego. Z racji niewielkich wymiarów 
opisywanych jachtów oraz problemów z utrzymaniem równowagi na 
kołysającej się jednostce dostosowanie jej dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach 
inwalidzkich stanowi duże wyzwanie dla projektantów i producentów 
jachtów. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt brak specjalistycznego 
wyposażenia w dziedzinie jachtingu, adresowanego dla osób 
niepełnosprawnych. Jednak wzrost zainteresowania żeglowania 
przez czasami bogate osoby niepełnosprawne powoduje w ostatnim 
czasie większe zainteresowanie  powyższą tematyką . W niniejszym 
artykule przedstawiono problematykę przystosowania  jachtów 
żaglowych, motorowych i żaglowo-motorowych dla potrzeb żeglo-
wania osób o ograniczonych ruchach oraz osób niepełnosprawnych.  

 

 
Rys. 1.  Nowoczesny jacht żaglowy  na fali morskiej 
Źródło: , [8] 

1. SPECYFICZNE UWARUNKOWANIA OBSŁUGI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
Rys. 2. Zagrożenie procentowe wypadków osób niepełnosprawnych 
na jachcie  w odniesieniu do różnych miejsc na jednostce pływającej 
Źródło: [7] 

 
Jak wynika z badań statystycznych [7] przy przebywaniu na 

pokładzie jachtu najwięcej wypadków zdarza się osobom przebywa-
jącym na pokładzie jednostki pływającej (53%) przebywających w 
ciasnym kokpicie (25%) , w przejściach (13%) oraz kuchni (4%).  
Jak widać zatem o szczególne bezpieczeństwo dla osób niepełno-
sprawnych trzeba zadbać w czasie: 
1) Transportu (przemieszczania ich) na pokład otwarty jednostki, 
2) Przebywania ich i przemieszczania się po pokładzie otwartym 

jachtu 
3) Przebywania w kokpicie z uwzględnieniem ewentualnej toalety, 
4) Korzystania z kuchenki 

 
Rys. 3. Widok na standardowy wózek inwalidzki osoby niepełno-
sprawnej. Źródło : [5] 
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Z racji ego , ze jachty żaglowe turystyczne , motorowe to z re-
guły jednostki mniejsze o mocno ograniczonych przestrzeniach do 
obsługi na pokładzie otwartym i wewnątrz jednostki (patrz rys.1.). 
Wjechanie na pokład przez niepełnosprawną osobę z wózkiem ( 
rys.3) stanowi nie lada problem koordynacyjny. Rozstaw kół stan-
dardowego wózka inwalidzkiego oraz jego rozmiary wymaga zare-
zerwowania specjalnie dla inwalidy przejść o szerokości minimalnej 
0,7 m oraz minimum 1,20 m długości i 1,8 m wysokości (patrz 
rys.4.) 

 

 
Rys. 4. Wymiary wymagane dla obsługi standardowego wózka z 
inwalidą siedzącym   
Żródło: [7] 

W wąskich przestrzeniach jachtu żaglowego czy motorowego 
spełnienie powyższego wymogu jest często bardzo trudne  i nie-
możliwe bez gruntownego przebudowania wnętrza jachtu. W celu 
dokonania odpowiednich korekt i przeróbek wnętrza statku należy 
na samym początku przyjąć jakiś system standaryzacji w odniesie-
niu do osób niepełnosprawnych. WW system został już dawno 
opracowany w odniesieniu do architektury wnętrz budynków miesz-
kalnych i użyteczności publicznej [1,2]. Przykładowe wymagania 
wymiarowania przestrzeni wokoło osoby niepełnosprawnej operują-
cej na wózku inwalidzkim zobrazowano na rys.5. należy zwrócić 

uwagę na to ,że spełnienie zobrazowanych standardów jest nie-
zbędne pod względem prawnym do uznania że dany jacht nadaje 
się do wykorzystywania przez osoby niepełnosprawne. 

2. PROBLEMY Z PORUSZANIEM SIĘ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH PO POKŁADZIE JACHTU 

Jako początkowy i bardzo istotny problem dla każdego niepeł-
nosprawnego chcącego pożeglować na jachcie jest sprawa dostępu 
z pirsu – nabrzeża na pokład otwarty jednostki pływającej.  Istnieją 
dwa sposoby rozwiązania tego problemu : 
1. Zastosowania różnego rodzaju żurawików zainstalowanych na 

nabrzeżu, na jednostce pływającej czy żurawiku przenośnego 
mobilnego umożliwiającego zdjęcie niepełnosprawnego z 
wózka inwalidzkiego i przeniesienie na pokład jachtu ( patrz 
przykładowy rys.5) 

2. Zamontowanie platformy uchylnej pomiędzy odpowiednio 
uformowanym kadłubem jachtu a nabrzeżem umożliwiającej 
wjazd niepełnosprawnemu bezpośrednio na pokład jachtu i 
dalsze przemieszczanie się (patrz rys.7.)  

 

 
Rys. 5. Żurawik do podnoszenia niepełnosprawnego 
Źródło : [5] 

 
Rys. 6. Zalecane wymiary standardowe odnośnie montażu niezbędnego oprzyrządowania pokładowego do obsługi osoby niepełnospraw-
nej siedzącej  na wózku inwalidzkim w wybranych przypadkach Źródło: [10] 
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W odniesieniu do pierwszego rozwiązania to już dzisiaj jest 
wiele firm produkujących tego typu żurawiki [2]. Znajdują się one w 
różnego rodzaju katalogach wyposażenia jachtowego jako już wy-
posażenie standardowe pokładowe czy marin jachtowych obsługu-
jących jednostki z osobami niepełnosprawnymi na pokładach.  
Sprawa montażu odpowiedniej platformy jachtowej łączącej pokład 
otwarty jachtu z nabrzeżem jest  problemem niestandardowym i 
zależy od rozwiązania konstrukcyjnego danego jachtu. Dobrze jest 
aby projektant takiego jachtu już na etapie projektu koncepcyjnego 
[3,4] przewidział możliwość takiego dostępu na pokład otwarty 
jednostki gdyż w innym przypadku, czasami, w celu przystosowania 
jachtu do wjeżdżania wózka inwalidzkiego na pokład niezbędna 
będzie przebudowa konstrukcji rufowej lub nadburcia. Wiąże się  to 
każdorazowo z dużymi nakładami finansowymi i czasami może być 
nieopłacalna.  

Następnym istotnym problemem jest dostęp osoby niepełno-
sprawnej do wnętrza jachtu – kokpitu uwzględniając dostęp do 
toalety czy umywalki – kuchenki. Na rys. 6 pokazano standardowe 
wymagane do obsługi osób niepełnosprawnych wymiary projekto-
wanych przestrzeni serwisowych w toalecie. Należy zwrócić uwagę 
na zawężone w stosunku do wymagań lądowych przestrzenie ser-
wisowe w odniesieniu do osoby siedzącej na wózku inwalidzkim. W 
odniesieniu  

Do niepełnosprawnego czasami wymagana jest dodatkowa ła-
wa umożliwiająca zejście niepełnosprawnego z wózka inwalidzkiego 
i dopiero potem przesunięcia się opisywanej osoby na muszlę klo-
zetową. W takim przypadku wymagane jest powiększenie prze-
strzeni koniecznej do obsługi takiej osoby niepełnosprawnej w 
toalecie. Na rys. 9 zobrazowana została symulacja komputerowa 
koordynacji przestrzeni serwisowej w takiej toalecie oraz przy umy-
walce. Każdorazowo projektant przystosowujący wnętrze takiego 
kokpitu musi zwrócić uwagę na możliwość dojazdu lub przejazdu 
osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim.  

 
Rys. 8. Trzon sterowy przygotowany w Szczecińskiej Stoczni Re-
montowej Gryfia do przeglądu  
Źródło:   [10] 
 

 
Rys. 9.  Przykładowe rozwiązanie dostępu do umywalki i do toalety 
na jachcie   
Źródło: [7] 

3. PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA JACHTÓW  
DLA OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Przy dostosowywaniu wnętrza każdego jachtu do obsługi osób 
niepełnosprawnych należy podchodzić kompleksowo do opisywa-

 

Rys. 7.  Przykładowa platforma jachtowa dla osób niepełnosprawnych 
Źródło: , www.galdi.pl,  [11]    ,    
 UMS Baltic / Collins 

Line  
(1850 r.) 
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nego tematu a nie na drodze realizacji wybiórczych problemów, np. 
z dostępem do wytypowanych urządzeń pokładowych czy miejsc na 
pokładzie jachtu. Każdy niepełnosprawny na pokładzie powinien 
mieć możliwość nie tylko przemieszczania się na określonych tra-
sach wewnątrz i na pokładzie jachtu ale i swobodę w ww poruszaniu 
się co doda niezbędnego komfortu osobie przebywającej na pokła-
dzie jachtu. Należy tutaj zwrócić również istotna uwagą na zapew-
nienie osobie niepełnosprawnej wysokiego poziomu bezpieczeń-
stwa w czasie jej przebywania na pokładzie jednostki pływającej i to 
w każdych warunkach. Osoba niepełnosprawna w przypadku awarii 
jachtu czy warunków sztormowych ma o wiele mniejsze szanse 
uratowania się w porównaniu do osoby zdrowej, w pełni wysporto-
wanej i sprawnej. To samo dotyczy sytuacji gdy osoba niepełno-
sprawna znajdzie się poza burtą jachtu. Przykładowe rozwiązanie 
rozplanowania wnętrza jachtu żaglowego przystosowanego do 
obsługi osób niepełnosprawnych pokazano na rys. 10. Należy zwró-

cić uwagę na dużą zarezerwowaną przestrzeń dla poruszania się 
osób niepełnosprawnych zwłaszcza w części rufowej pokładu otwar-
tego oraz szerokie przejścia w kokpicie.  Na uwagę zasługuje rów-
nież zaprojektowanie podłogi w salonie na tym samym poziomie jak 
na pokładzie w części rufowej. Dzięki temu nie ma problemu dla 
osoby niepełnosprawnej z przejazdem do toalety , umywalki czy 
miejsca gdzie może się położyć. 

PODSUMOWANIE 

Przystosowanie jachtu żaglowego czy motorowego dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidz-
kich nie jest łatwą sprawą. Należy tutaj rozwiązać problem dostania 
się takiej osoby z nabrzeża czy mola jachtowego na pokład otwarty 
jednostki oraz rozwiązanie jego poruszania się wewnątrz jachtu. 
Należy tak rozwiązać przestrzeń jachtu aby zapewnić osobie nie-

 

 
Rys. 10. Przykładowe rozplanowanie wnetrza jachtu żaglowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Źródło:    [7]   
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pełnosprawnej niezbędną przestrzeń do swobodnego poruszania 
się, zgodną nie tylko z wymaganiami minimalnymi sformułowanymi 
przez architektów jachtowych ale i dla zapewnienia niezbędnego 
komfortu takiej osobie w dostępie do wszystkich ważnych pomiesz-
czeń w tym toalety czy miejsc gdzie może się swobodnie położyć. 
Niezwykle ważnym problemem jest tak przystosowanie jachtu aby 
zapewnić osobie niepełnosprawnej wysoki poziom bezpieczeństwa 
w każdych warunkach.  
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Technology of jacht preparation to use by disabilities   

The problem of sailing and motor yacht construction  ad-

justment for disabilities has been presented in the paper. In 

last time in European  Union and USA are arranged new  

regulations  urged makers of tourist yachts to take in  consid-

eration specific requirements of disability service. In the 

paper necessity in above mentioned area are discussed with 

special equipment to use of  yachts by disabilited People.  
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