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Dotyczy :

W odpowiedzi na Pani pismo z dn. 30 marca br., dziękujemy za złożenie wniosku
i pragniemy podkreślić, iż w pełni podzielamy troskę o dobro i podnoszenie jakości życia
osób z ograniczonymi zdolnościami ruchowymi. Tym niemniej z przykrością informujemy,
iż działania wskazane przez Panią, na chwilę obecną nie mogą zostać zrealizowane.

Przede wszystkim realizacja kursów taborem niskopodłogowym, ze względu na różne
sytuacje kryzysowe. nie pokrywa się w pełni z założeniami rozkładowymi. Niezależnie od
faktu, iż jest zjawiskiem incydentalnym podstawianie taboru wysokopodłogowego
w planie niskopodłogowego, podawanie takiej informacji wprost na podstawie
obowiązującego rozkładu jazdy, byłoby wprowadzaniem użytkowników w błąd. Dużo
częstsze sytuacją jest, w miarę posiadanych w danym momencie rezerw taborowych.
wprowadzanie do obsługi linii dodatkowych pojazdów przystosowanych do obsługi osób
niepełnosprawnych ruchowo. W związku w powyższym informacja rozkładowa jest
niepełna

Jednocześnie informujemy, iż w ramach prowadzonych prac rozwojowych, rozważano
bieżącą. identyfikację rodzaju pojazdu realizującego wybrany kurs, na podstawie jego
identyfikatora przekazywanego do systemu. Taka modyfikacja systemu wiązałaby się
z ogromnymi kosztami. na co składają się;
- koszta uzupełnienia oprogramowania systemowego,

koszta zmiany wewnętrznego oprogramowania tablic, których obecnie w mieście
zainstalowanych jest ponad 360 i pochodzą od dwóch niezależnych producentów,

- koszta konfiguracja tablic

Niezależnie od czynnika finansowego, wprowadzenie jakiejkolwiek informacji
symbolicznej dotyczącej pojazdu przystosowanego, czy też nieprzystosowanego do
potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową, wiązałoby się z koniecznością
ograniczenia pola świetlnego odpowiadającego kierunkowy jazdy (przystankowi
docelowemu). Konsekwencją takiego działania byłoby wymuszenie przewijania wielu
nazw przystanków końcowych na wyświetlaczach. Efekt ten w przypadku niektórych wad
wzroku, uniemożliwia odczytanie prezentowanej informacji. Zatem wprowadzenie
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powi.elenia informacji służącej jednej grupie osób. uczyniłoby tablice bezużytecznymi dla
innej grupy. Wstępnie przeprowadzone rozeznanie wykazało również, iż przy
rozdzielczości jaka odpowiada jednemu wyświetlanemu wierszowi w systemie
wrocławskim. przedmiotowy symbol byłby małoczytelny.

Biorąc wszystkie przytoczone wyżej argumenty oraz szereg mniej istotnych kwestii
technicznych pod uwagę, na chwilę obecną nie zdecydowano o podjęciu wdrażania
omawianego rozwiązania. Na chwilę obecną podczas planowania przejazdu zalecamy
zapoznać się z informacjami dostępnymi na tradycyjnych rozkładach jazdy oraz w
Internecie pod adresem www.wroclaw.pl/rozkłady-jazdy.

Z poważaniem

/'6VREi=nR

}W0''nir Goncinł'z

Sprawę prowadzi: Adam Molecki, email: adam.molecki@zdium.wroc.pl, tel. 3760816

Otrzymują:
(IT adresat
2. Wydział Transportu UMW, ul. G. Zapolskiej 2/4. 50-032 Wrocław
3. a/a

2/2


