
Rozwiązania techniczne 
w wybranych obszarach 
pojazdów Urbino



Regulamin nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej 
Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) 
- Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów 
kategorii M2 i M3 w zakresie ich budowy ogólnej [2018/237]

2.15. „Przejście" oznacza przestrzeń zapewniającą pasażerom dostęp z każdego siedzenia 
lub rzędu siedzeń lub miejsca przeznaczonego dla użytkowników wózków inwalidzkich do 
każdego innego siedzenia lub rzędu siedzeń lub miejsca przeznaczonego dla użytkowników 
wózków inwalidzkich bądź do każdego dojścia do lub od każdych drzwi głównych lub 
schodów wewnętrznych oraz każdej powierzchni przeznaczonej dla pasażerów stojących; 
nie obejmuje ono:

2.15.1. przestrzeni w obrębie 300 mm przed każdym z siedzeń; wyjątek stanowi przypadek, gdy siedzenie 
zwrócone bokiem do kierunku jazdy jest usytuowane powyżej nadkola; wówczas wymiar ten można 
zmniejszyć do 225 mm.

7.11.5.1. Po obu stronach wszystkich schodów wewnętrznych muszą znajdować się odpowiednie poręcze lub 
uchwyty. Umieszczone są w odległości od 800 mm do 1 100 mm ponad krawędzią przednóżka każdego stopnia.



DRZWI



DRZWI

Rodzaje drzwi zewnętrznych

IST
(obrotowo otwierane do wewnątrz)

ASST
(odskokowo-przesuwnie otwierane na
zewnątrz)



IST

obrotowo
otwierane do 

wewnątrz



Po wewnętrznej stronie drzwi znajdują się poręcze, które przy
otwartych drzwiach służą jako element pomagający wejść/wyjść do/z 

autobusu, natomiast przy zamkniętych drzwiach stanowią element 
bezpieczeństwa biernego w razie pęknięcia szyby, zabezpieczając

pasażerów przed wypadnięciem z pojazdu.



Istnieje wiele konfiguracji
poręczy

Ich kształt oraz liczba na każde
skrzydło drzwi jest zależna od 
wymagań zamawiającego
– w tym przypadku zastosowano
trzy ukośne poręcze na każde
skrzydło drzwi



ASST

odskokowo-
przesuwnie 

otwierane na 
zewnątrz



Jeżeli w pojeździe zastosowano drzwi ASST,
to montowane są poręcze po obu stronach drzwi.



otwieranie zamykanie

W tym przypadku zastosowano światła LED wewnątrz
drzwi. Na zdjęciach przedstawiono podświetlanie drzwi

w trakcie procedury otwierania i zamykania drzwi



PRZYCISKI 
ZEWNĘTRZNE



PRZYCISKI

Stosowane przyciski zewnętrzne 
w autobusie to:

1. Przycisk otwierania drzwi
2. Przycisk inwalida
3. Przycisk wózek dziecięcy

Dodatkowo mogą występować w wersji 
z napisami w alfabecie Braille’e oraz 
z podświetleniem



PRZYCISKI PRZY 
DRZWIACH IST

Przy wyborze drzwi IST 
przyciski montowane są
na poszyciu zewnętrznym
autobusu.



Standardowe
rozmieszczenie
przycisków w 
systemie IST





PRZYCISKI PRZY DRZWIACH ASST

W przypadku drzwi w systemie ASST przyciski montowane są 
na szybie drzwi zewnętrznych pojazdu –

w celu uniknięcia zasłonięcia przycisków po otwarciu drzwi.



PRZYKŁADOWE 
ROZMIESZCZENIE 

PRZYCISKÓW





PRZYKLĘK
(KNELLING)



PRZYKLĘK / KNEELING 
Jest to funkcja systemu ECAS pozwalająca na

opuszczenie jednej ze stron pojazdu o 70 milimetrów
w celu ułatwietnia wejścia/wyjścia z pojazdu osobom

o ograniczonej sprawności ruchowej.



Autobus 
w fazie
przyklęku



RAMPA 
INWALIDY



RAMPA INWALIDY
Zastosowanie rampy w pojazdach Solaris umożliwia 

wjazd/wyjazd wózków inwalidzkich 
oraz dziecięcych. 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie 
rampy wynosi 350 kg



Rampa odkładana 
ręcznie z dużym 
uchwytem ręcznym 
otwierana przy użyciu 
haka, który znajduje się 
w kabinie kierowcy



Przykładowe umiejscowienie haka za 
fotelem w kabinie kierowcy

Rampa odkładana ręcznie 
z dużym uchwytem ręcznym 
otwierana przy użyciu haka 
montowanego w kabinie 
kierowcy



Rampa z uchwytem 
tylko na hak



Rampa 
z uchwytem 
ręcznym 
i otworem na hak



Rampa
wysuwana 
automatycznie

Przycisk w kabinie kierowcy
umożliwiający opuszczanie

ipodnoszenie rampy



SIEDZENIA 
"PRIORITY" 



Siedzenia "priority" 
to miejsca siedzące z tzw. "niskiej podłogi" 

ułatwiające siadanie
oraz wstawanie osobom

z ograniczoną sprawnością ruchową



Przy każdym 
siedzeniu od strony 

osi autobusu są 
zamontowane 

składane 
podłokietniki, 
zapewniające 
komfortowe 

podróżowanie



Aby ułatwić wstawanie
osobie siedzącej przy
oknie wymagane jest 

zamontowanie
uchwytu na ścianie

bocznej



W tym przypadku
zastosowano rozwiązanie
przy siedzeniach priority 

w postaci poręczy
montowanej od sufitu do 

ściany bocznej



Na ścianie znajdują się przyciski, dzięki którym pasażer z ograniczoną sprawnością ruchową może
zasygnalizować kierowcy chęć wyjścia z autobus na najbliższym przystanku. 

Poniżej przykładowe przyciski oraz ich rozmieszczenie:

Poręcze/ściana

Osoba starsza

Ściana Ściana

Osoba starsza

Ściana



Siedzenia "priority" mogą mieć inne poszycie siedzenia lub nadruk, 
co ułatwi weryfikacje, które miejsce jest przeznaczone dla osoby

niepełnosprawnej.



ZATOKA 
INWALIDY 



Zatoka inwalidy to specjalnie wyznaczone, 
łatwo dostępne miejsce

w pojeździe, przeznaczone dla osób
poruszających się na wózku inwalidzkim.

Minimalny wymiar jednej zatoki inwalidy to 
1300mm x 750mm



Zgodnie z Regulaminem nr 107 EKG ONZ 
autobusy klasy I muszą mieć także 

miejsce na wózek dziecięcy. 

W autobusach jednoczęściowych miejsce to może być 
łączone z miejscem na wózek inwalidzki. 

W przypadku autobusów przegubowych muszą być dwie 
oddzielne zatoki: min. 1 na wózek inwalidzki 

i min. 1 na wózek dziecięcy.



W każdej zatoce musi
znajdować się oparcie

tzw. "prasowalnica", która
występuje w różnych

konfiguracjach i rozmiarach.



Prasowalnica szeroka i wysoka

– wariant z dwoma siedzeniami
składanymi



Prasowalnica szeroka i niska

– wariant z dwoma siedzeniami
składanymi



Prasowalnica wąska i wysoka

– wariant z jednym siedzeniem
składanym



Prasowalnica wąska
i wysoka

(bez składanego siedzenia)



Każde oparcie (prasowalnica) posiada
różne rozwiązania podłokietnika



Podłokietnik
składany



Podłokietnik
stały



Podłokietnik
VBO



Podłokietnik stały
z możliwością

złożenia



W tym przypadku
klasyczny podłokietnik

stały został rozbudowany
i połączony dodatkową

poręczą z poziomą
poręczą górną



PIKTOGRAMY



Piktogramy na
zderzaku przednim

z prawej strony
pojazdu informujące 

o miejscach
specjalnych dla

pasażerów



Rozwiązania na siedzeniach priority



Przykładowe rozwiązania
na podłodze w zatoce inwalidy

oraz na ścianie bocznej









PRZYCISKI 
W OBSZARZE 
ZATOKI 
INWALIDY



Osoba starsza STOP

Osoba starsza STOP



PRZYCISKI 
WEWNĘTRZNE 
NA PORĘCZACH





SYSTEM 
KOMUNIKACJI 
DLA OSÓB 
NIEWIDOMYCH



W celu ułatwienia podróżowania osobom niewidomym, 
możliwe jest zastosowanie w pojazdach URBINO systemu
informacji pasażerskiej. Osoba niewidoma posiadająca

specjalny pilot może uruchomić za jego pomocą procedurę
wygłoszenia komunikatu przez głośnik zewnętrzny

najbliższego autobusu.

W wygłaszanym komunikacie zawarte mogą być informacje
takie jak m.in.: numer aktualnie obsługiwanej linii oraz

nazwa przystanku końcowego, do którego zmierza pojazd.



Dla ułatwienia przemieszczania się osób niewidomych istnieje
możliwość zamontowania w przestrzeni pasażerskiej

systemu, który informuje pasażerów o nazwie zbliżającego się
przystanku, za pośrednictwem głośników.



Mają Państwo 
jakieś pytania?



Wsiadanie i wysiadanie z 
publicznego 



Chicago

Wejście nie tylko dla wózków

https://youtu.be/439Aw3fSoBE?t=64


Chicago

Gapfiller czyli wypełniacz przestrzeni 
miedzy peronem i podłogą

https://youtu.be/439Aw3fSoBE?t=263


Chicago

Pociąg – minimum 1 dostępny wagon 
w składzie.

Winda nie tylko dal wózków.

https://youtu.be/439Aw3fSoBE?t=416


UK

Rozkładana pochylnia – 6:54 i 15:11
Tramwaj 10:27

https://youtu.be/GvYnQ60Spe8?t=166


UK

Autobus

https://youtu.be/viq9ClAdHsg?t=59


KANADA

Wysuwana pochylnia

https://youtu.be/ELRxc6Jliuo?t=208


AUSTRALIA

Dziewczyna zwraca uwagę, że nawet takie rozwiązania są uciążliwe bo trzeba 
planować podróż znacznie bardziej niż inni

https://youtu.be/tloBMf_KmX4?t=149


JAPONIA

https://youtu.be/6-tUjhzuwoM


NIEMCY

https://youtu.be/r1_UAhFMA-M?t=88


HOLANDIA

Wsiadanie jest trudne – brak pól wsiadania, trudność w odnajdywaniu drzwi, 
drzwi identyczne jak reszta pociągu

https://youtu.be/X54WMxb2Wgw?t=266


FRANCJA

Trzeba się zgłosić do informacji aby ktoś przyniósł rampę.
4:36 metro



FRANCJA

Autobus

https://youtu.be/L93msQmPx3Y


LUKSEMBURG

Tramwaj

https://youtu.be/0LuWGDzGMk8?t=82


HISZPANIA

Wsiadanie i wysiadanie

https://youtu.be/YG0v5GDNXSk?t=93


DUBAJ

Brak dostępu do krawędzi peronu

https://youtu.be/LM1rejxn4Oc?t=442


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 



Kwestie bezpieczeństwa 
podczas wsiadania 
i wysiadania osób 

z niepełnosprawnościami

Marcin Żabicki - IGKM



Kierowcy autobusów miejskich są 
zobowiązani do bezwzględnego 

podjeżdżania do krawężnika 

…ale niestety nie zawsze jest to możliwe…



Przykłady z życia wzięte…

Warszawa, ul. Marszałkowska



Wady techniczne infrastruktury

zapadnięcie studzienki odpływowej (ok. 9 cm) 



Wady projektowe + zastawianie zatok

kłopoty z zatokami na łukach



Bardzo ważne jest praktyczne szkolenie kierowców!!!



Bardzo ważne jest praktyczne szkolenie kierowców!!!

kierowcy bardzo doceniają w ewaluacji 
praktyczne aspekty szkoleń oraz 
bezpośredni kontakt z niepełnosprawnymi!



Osoba na wózku inwalidzkim

… powinna 
być dobrze 
widoczna

… może 
sygnalizować 
swoje 
zamiary



Osoba niewidoma/niedowidząca

… warto, aby miała białą laskę wykonaną z odblaskowego materiału



BARDZO WAŻNE:
pasażerowie podczas jazdy 

powinni się trzymać poręczy!!!



Ograniczenia pola widoczności
Ograniczenia 
widoczności 
we wstecznym 
lusterku 
wynikają z 
nakładania się 
odbić 
pochodzących 
z innych szyb

Czasem kierowca jest zdany tylko na widok z lustra zewnętrznego



Problem ewentualnych 
przycięć drzwiami

Systemy drzwiowe są specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić 
bezpieczeństwo:
- mają opóźniacz działania,
- wydają dźwięki automatycznie,
- są sprzężone z tzw. hamulcem przystankowym,
- posiadają system rewersowania po napotkaniu oporu/przeszkody. 

W sytuacji zagrożenia:
- Trzeba przyjąć bezpieczną pozycję maksymalizującą opór,
- WARTO GŁOŚNO DAĆ TEMU WYRAZ! (aby kierowca miał szansę 
zorientować się, że coś jest nie tak…)



Inne zagadnienia:
• problem zróżnicowanych preferencji co do kontaktu 

pasażer/prowadzący,
• Jak rozwiązywać sytuacje nietypowe?
• pomysł unifikacji sygnałów dźwiękowych towarzyszących 

otwieraniu i zamykaniu drzwi,
• zmiany aranżacji przedziału pasażerskiego w pojazdach na rzecz 

większej dostępności dla osób na/z wózkami,
• problem ograniczeń związanych z przewozem zbyt ciężkich 

wózków elektrycznych,
• kwestia obsługi osób niewidomych na przystankach na żądanie.



Przykład nowego sposobu aranżacji wnętrza autobusu

…który eliminuje ewentualny konflikt w przypadku większej liczby wózków.



IGKM stara się być aktywna 
w rozwiązywaniu takich problemów 



dziękując za uwagę,
zachęcam do kontaktu:

marcin.zabicki@igkm.pl
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