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SySTeM PRZySTaNKóW Na żąDaNie  
– BuDaPeSZT JaKo WZoRZec  
DLA WARSZAWy1

Streszczenie. Artykuł jest kolejnym z cyklu opracowań przedstawiają-
cych projekt zwiększenia liczby przystanków na żądanie kosztem przy-
stanków obowiązkowych w sieci komunikacji autobusowej Warszawy. 
W tej części zaprezentowano miasto pełniące, w opinii autorki, rolę 
wzorca dla Warszawy pod względem zastosowania systemu przystan-
ków na żądanie (w sensie charakterystyki sieci komunikacji miejskiej) 
oraz kulturowym.
Za takie miasto uznano Budapeszt. Przybliżono krótko historię systemu 
przystanków na żądanie w tym mieście oraz określono, jak działa on 
obecnie. Dzięki wymianie informacji z Zarządem Transportu Miejskiego 
w Budapeszcie (BKV) określono cechy budapeszteńskiego SPNŻ oraz 
jego zalety i wady. Wspomnieć tutaj należy m.in. o takich zaletach 
jak: mniejsze zużycie paliwa, mniejsze wykorzystanie taboru czy skró-
cenie czasów przejazdów autobusów pomiędzy kolejnymi przystanka-
mi. Z głównych wad wymienić należy: konieczność zwiększenia czuj-
ności kierowców, ale głównie trudności w ustalaniu rozkładów jazdy. 
Przedstawiono również propozycję rozwiązania problemu z układaniem 
rozkładów jazdy z powodzeniem stosowaną w Budapeszcie. W tym cza-
sie dokonano również szacunkowych obliczeń porównujących w sposób 
wartościowy Warszawę z Budapesztem pod takimi względami jak np.: 
wielkość spalania paliwa przez autobusy czy średnie prędkości eksplo-
atacyjne.
Słowa kluczowe: przystanki na żądanie, komunikacja miejska, publicz-
ny transport autobusowy, transport zbiorowy

Wprowadzenie1

W artykułach zamieszczonych w „Transporcie Miejskim 
i Regionalnym” przedstawiono wyniki badań dotyczących 
opinii pasażerów i kierowców na temat systemu przystan-
ków na żądanie (SPNŻ). Były to pierwsze, i pod wieloma 
względami najistotniejsze badania z tego zakresu, głównie 
dlatego, że wypowiedziały się osoby, których proponowa-
ne zmiany najbardziej dotyczyły by w życiu codziennym. 
W innym artykule pokazano wyniki badania zjawiska 
zbędnego naciskania przycisków STOP w autobusach 
miejskich w Warszawie. Pokazało ono, że pasażerowie 
w wielu przypadkach naciskają w autobusie świadomie 
przycisk STOP, pomimo że nie ma takiej konieczności, 
bo przystanek, na którym wysiadają, jest obowiązkowy. 
Często robią to jednak, by mieć pewność, że pojazd się 
zatrzyma. Poznawszy zatem społeczną stroną zagadnienia 
dotyczącego przystanków na żądanie, autorka postanowiła 
kontynuować analizę tematu. Wiedząc, że na świecie sto-
sowane są różne rozwiązania związane z zatrzymywaniem 
autobusów na przystankach, postanowiono znaleźć miasto, 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2013.

które, jednocześnie będąc w wielu aspektach podobnym 
do Warszawy, będzie miało wdrożony system przystanków 
na żądanie. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowa-
nie rozwiązania w zakresie SPNŻ w punktu widzenia or-
ganizacji systemu właśnie w takim mieście. Wybrano je 
na podstawie analizy statystycznej, korzystając z danych 
wspomnianych w pierwszym artykule z tej serii2. Miastem 
wzorcem okazał się w ten sposób Budapeszt i w artykule 
pokazano, jak działa w nim transport publiczny pod kątem 
obsługi przystanków nieobowiązkowych. Przedstawiono 
zalety i wady takiego rozwiązania oraz pokazano, jak za-
rządzający komunikacją autobusową poradzili sobie z kil-
koma głównymi problemami pojawiającymi się w ramach 
wdrożenia takiego systemu.

Wybór wzorca dla Warszawy
W celu znalezienia najlepszego wzorca dla Warszawy 
przeprowadzono analizę skupień, korzystając z programu 
„Statistica 10 PL”. Metoda ta umożliwia pogrupowanie 
zbioru elementów na podstawie podobieństw między nimi 
występujących. Grupowanie odbywa się za pomocą wpro-
wadzania kolejnych warunków różnicujących elementy.  
W przypadku omawianego badania warunkami tymi były 
wartości liczbowe opisujące cechy sieci komunikacji miej-
skiej w wybranych miastach świata. Nie można zapominać 
o tym, że same dane ilościowe nie są w stanie w sposób 
całkowicie miarodajny scharakteryzować tak złożonego 
systemu, jakim jest miejska sieć transportowa. Składa się 
bowiem na nią wiele dodatkowych czynników, jak choćby:

•	 układ i gęstość zabudowy;
•	 układ, rodzaj, gęstość i jakość szlaków komunikacyj-

nych;
•	 warunki geograficzne (ukształtowanie terenu, zbior-

niki wodne itp.);
•	 natężenie ruchu na szlakach komunikacyjnych;
•	 wdrożony system sterowania ruchem;
•	 występujące strefy ograniczenia dostępu dla ruchu 

pojazdów osobowych; 
•	 i wiele innych. 

Niemniej jednak celem badania jest znalezienie wzorca 
dla Warszawy mogącego w przybliżeniu przedstawić ko-
rzyści z zastosowania SPNŻ. Zatem zaproponowana meto-

2 Zych M., System przystanków na żądanie w Warszawie – badania opinii pasażerów i kie-
rowców autobusów miejskich, „Transport Miejski i Regionalny”, 2013, nr 1.
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większe niż choćby między Dublinem i Denver, jednak wciąż 
Budapeszt jest najbardziej zbliżony do Warszawy w kwestii 
badanych parametrów. Ustalono zatem, że Budapeszt będzie 
odpowiednim wzorcem dla Warszawy dla celów dalszych 
rozważań.

Podobieństwo kulturowe Warszawy i Budapesztu
Poza badaniami statystycznymi, które rzadko uwzględ-
niają cechy jakościowe, nie wolno zapominać o występo-
waniu ewentualnych podobieństw natury kulturowej. Jak 
wspominano we wcześniejszych artykułach, system przy-
stanków na żądanie działa w aglomeracjach o różnorod-
nym charakterze społeczeństwa. Nie jest zatem systemem 
zamkniętym dla wąskiej grupy kultur charakteryzujących 
się np. dużym stopniem zdyscyplinowania. Jednak kultura 
węgierska jest w pewien sposób związana z kulturą polską, 
co można łatwo udowadniać, przytaczając fakty historycz-
ne czy wypowiedzi kulturoznawców. Zatem to, że akurat 
Budapeszt okazał się aglomeracją najbardziej zbliżoną do 
Warszawy pod względem podstawowych parametrów de-
mograficznych i geograficzno-transportowych, sugeruje 
o potencjalnej możliwości wdrożenia SPNŻ w Warszawie 
w oparciu o doświadczenia budapeszteńskie. Dodać trze-
ba również, że tabor użytkowany w Budapeszcie w okresie 
badawczym znacznie odbiegał jakością od taboru warszaw-
skiego (w negatywnym znaczeniu)6. Mowa tutaj o taborze, 
którego wycofywanie z warszawskich zajezdni trwało już 
w czasie trwania omawianych badań, a który przypuszczal-
nie jest najmniej wygodny dla pasażerów pod względem 
obsługiwania przystanków na żądanie (mała liczba przyci-
sków STOP – równa liczbie drzwi, przyciski umieszczone 
w trudno dostępnym miejscu – nad drzwiami, słabo wi-
doczna tablica czołowa z numerem linii, brak wyświetlaczy 
LCD i in.).

6 Na 1371 sztuk autobusów będących w bieżącej eksploatacji 1189 to pojazdy marki 
Ikarus z czego aż 692 to najstarsze modele: Ikarus260, 263 oraz 280 (www.bkv.hu, 
dostęp: 04.04.2012).

da i ilość cech wykorzystanych do pogrupowania jest wy-
starczająca. Aby wybrać jak najlepszy wzorzec dla 
Warszawy, początkowo pogrupowano badane miasta we-
dług powierzchni (km2) oraz liczby ludności (tys.3osób)4. 
Wynik analizy przedstawiono na rysunku 1.

Jak widać, Warszawa została przyporządkowana do 
jednego zbioru wraz z Budapesztem. Najbliższy tej gru-
pie jest następnie Wiedeń. Pomiędzy tymi trzema mia-
stami a kolejnym skupieniem występuje już bardzo duża 
odległość (różnica w kolejności aglomeracji wynosi 14). 
Można zatem powiedzieć, że miasta te (a w szczególno-
ści Warszawa i Budapeszt) wykazują wysokie podobień-
stwo pod względem liczby ludności i powierzchni. 
W porównaniu z innymi grupami różnice dzielące 
Warszawę i Budapeszt są najmniejsze w całym badanym 
zbiorze. 

Następnie dokonano analizy bardziej szczegółowej. 
Poza liczbą ludności i powierzchnią do grupy badanych 
cech aglomeracji dodano:

•	 liczbę kursujących linii autobusowych,
•	 liczbę użytkowanych pojazdów (liczebność dostępne-

go taboru autobusowego),
•	 pracę przewozową autobusowej komunikacji miej-

skiej.

Rysunek 2 ukazuje wynik tej analizy5. Widać na nim, że 
przy zwiększeniu liczby warunków grupowania nadal 
Warszawa znajduje się w jednym podzbiorze z Buda  pesztem. 
Co prawda różnice występujące między tymi miastami są 

3 „Kolejność aglomeracji” oznacza wielkość różnic występujących pomiędzy bada-
nymi obiektami. Im większa odległość pomiędzy kolejnymi węzłami, tym pomię-
dzy obiektami występują większe różnice. Początkowo każde miasto stanowi swoje 
własne skupienie. W miarę wzrostu wartości odległości aglomeracyjnej kolejne 
obiekty (miasta) łączą się w skupienia (w kolejnych węzłach). Stanisz A., Przystępny 
kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Wyd. 
StatSoft, Kraków 1998.

4 Szczegółowe dane, na których bazowano w tej analizie, pochodzą z materiałów 
niepublikowanych: Zych M., Reorganizacja charakteru przystanków komunikacji 
miejskiej w m.st. Warszawa – aspekty organizacyjno-ekonomiczne, Warszawa, 2012.

5 Analiza, której wyniki przedstawiono na rysunku 2, przeprowadzona została na 
mniejszej grupie miast, ze względu na dostępność danych.

Rys. 2. Pogrupowanie miast na świecie według, powierzchni, liczby ludności, liczby kursujących 
linii autobusowych, wielkości taboru oraz pracy przewozowej autobusowej komunikacji miejskiej
Źródło: opracowanie własne przy pomocy programu Statistica

Rys. 1. Pogrupowanie miast na świecie według powierzchni oraz liczby ludności3 
Źródło: opracowanie własne przy pomocy programu Statistica
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Krótka charakterystyka SPNż w Budapeszcie
W celu przedstawienia charakterystyki komunikacji zbio-
rowej Budapesztu oraz efektów stosowania SPNŻ zebra-
no szereg informacji dotyczących działania przystanków 
na żądanie w Budapeszcie7. Podstawową kwestią jest 
potwierdzenie, że budapeszteńska sieć autobusowa dzia-
ła w omawianym systemie. Natomiast pozostałe środki 
komunikacji miejskiej (tramwaje, metro, kolej) pracu-
ją, tak jak warszawskie, tzn. większość lub wszystkie 
przystanki są obowiązkowe. Dalej prześledzono historię 
SPNŻ w Budapeszcie. Okazuje się, że najwcześniejsze in-
formacje o działaniu takiego systemu pochodzą już z lat 
60. Autobusowy transport publiczny opierał się wtedy 
jeszcze na pracy tzw. konduktorów, którzy poza sprze-
dażą i sprawdzaniem biletów pełnili również rolę, jaką 
w nowoczesnym taborze przejęły przyciski STOP. Pasażer 
chcący wysiąść na przystanku sygnalizował o tym kon-
duktorowi, który następnie przekazywał informację kie-
rowcy. Niestety nie udało się dowiedzieć, kiedy po raz 
pierwszy użyto elektrycznego przycisku STOP (lub linki 
STOP). Ważne jest natomiast, że według opinii Budapesti 
Közlekedési Vállalat (BKV) SPNŻ jest na początku dru-
giej dekady XXI wieku całkowicie akceptowany przez 
pasażerów.

Zalety i wady SPNż w Budapeszcie
Współpracując z dyrektorem obsługi klienta w Zarządzie 
Transportu Miejskiego w Budapeszcie, dokonano krótkiego 
zestawienia zalet i wad węgierskiego SPNŻ. Do zalet zali-
czono głównie:

•	 Mniejsze zużycie paliwa8 oraz elementów eksploata-
cyjnych pojazdów (takich jak np. klocki hamulcowe), 
które uzyskuje się przez ograniczenie liczby zbędnych 
hamowań oraz przyspieszeń w przypadku konieczności 
wykonania nieefektywnego zatrzymania9.

•	 Zmniejszenie zapotrzebowania na tabor10, co 
skutkuje możliwością wykorzystania mniejszej liczby 
pojazdów na linii autobusowej o takiej samej długo-
ści, na jaką przy niestosowaniu SPNŻ konieczne by-
łoby użycie większej ich liczby.

•	 Skrócenie czasu przejazdu półkursu (szczególnie 
widoczne na dłuższych trasach oraz w porach mię-

7 Wszelkie informacje opisujące działanie SPNŻ w Budapeszcie zostały uzyskane 
w drodze wymiany korespondencji z dyrektorem obsługi klienta w Zarządzie 
Transportu Miejskiego w Budapeszcie (Budapesti Közlekedési Vállalat – BKV)

8 W Budapeszcie w roku 2010 szacunkowe spalanie pojazdów wynosi około 38,5 
l ON/100 km. Odpowiednio w Warszawie szacowany poziom spalania wynosił 
w tym okresie około 38,7 l ON/100 km (dla Warszawy wyniki badań własnych). 
Pamiętać jednak należy, że tabor użytkowany w Budapeszcie był dużo bardziej 
przestarzały niż warszawski. Choć rachunek trochę równoważy zwiększone spa-
lanie warszawskich pojazdów użytkujących klimatyzację, której w Budapeszcie 
w większości brak.

9 Zatrzymaniem nieefektywnym określa się taki postój autobusu na przystankach 
obowiązkowych, podczas którego żaden pasażer nie wsiada ani nie wysiada.

10 Według danych za rok 2010 roczne przewozy w Budapeszcie wyniosły ok. 549 
mln pasażerów przy liczbie sztuk taboru 1371, co oznacza, że średnio jeden pojazd 
rocznie przewiózł ponad 400 tysięcy osób. (Budapesti Közlekedési Vállalat (2010, 
Annual Report). Analogiczne szacunki w Warszawie dają wynik ok. 280 tysięcy 
pasażerów na pojazd, wyniki badań własnych).

dzyszczytowych). Aby przynajmniej szacunkowo 
przedstawić stopień skrócenia czasu przejazdu, z bra-
ku możliwości porównania do danych archiwalnych 
użyto analogii to transportu tramwajowego. Dzięki 
porównaniu, ile szacunkowo tramwaje tracą czasu, 
zatrzymując się na każdym przystanku, przedstawi-
ciel budapeszteńskiego ZTM określił, że oszczędności 
czasowe osiągane przez SPNŻ oscylują w okolicy 
10–20%. Analogicznie zatem uważa on, że gdyby 
zlikwidować w Budapeszcie SPNŻ, czas przejazdu 
półkursu przez autobus średnio wzrósłby o 10–20%. 
Automatycznie skrócenie czasu przejazdu związane 
jest ze wzrostem średniej prędkości autobusu11. Pod-
kreślono w tym miejscu to, że krótszy przejazd ozna-
cza przyjemniejszą podróż dla pasażera, a co za tym 
idzie jest tu korzyść zarówno dla użytkownika komu-
nikacji miejskiej, jak i dla przewoźnika, który zyskuje 
zadowolonego klienta.

•	 Skrócenie sumarycznego czasu poświęcanego na 
czynności obsługi przystanków (zatrzymanie, 
otwarcie/zamknięcie drzwi, ruszenie z przystanku).

•	 Wzrost konkurencyjności transportu publicznego 
w stosunku do transportu prywatnego.

Spośród wad omawianego systemu za najistotniejsze 
uznano:

•	 Kierowca zmuszony jest przed każdym przystan-
kiem, do którego się zbliża, utrzymywać taką pręd-
kość, by w razie stwierdzenia, że ktoś planuje  
z niego skorzystać, mógł łagodnie wyhamować 
w odpowiednim momencie.

•	 Zdarza się, że pasażer zbyt późno zasygnalizuje 
chęć zatrzymania pojazdu, jednak w Budapeszcie po-
dobno takie przypadki są bardzo rzadkie.

•	 Podstawowym jednak problemem SPNŻ jest trud-
ność w ustalaniu rozkładów jazdy. Został on sze-
roko przeanalizowany przez korespondenta z BKV. 
Jak wiadomo, zmiana wszystkich przystanków sta-
łych na nieobowiązkowe niesie za sobą obawę, że ze 
względu na różne poziomy natężeń ruchu pasażer-
skiego na poszczególnych przystankach w różnych 
godzinach czas przejazdu pomiędzy tymi samymi 
punktami może się znacznie wahać o różnych po-
rach dnia. Dochodzą tutaj również do pewnego 
stopnia losowe wahania natężeń, gdy jeden przysta-
nek raz jest obsługiwany, a innym razem nie. 
Wszystkie te aspekty sprawiają, że powszechne 
może się stać, iż pojazdy będą pokonywały odcinki 
między przystankami zbyt szybko, przez co w po-
szczególnych punktach będą za wcześnie. W przy-
padku wdrażania SPNŻ bardzo istotną sprawą jest 
zatem w skrócenie sumarycznych czasów przejaz-

11 W Budapeszcie średnia prędkość autobusu miejskiego wynosiła 16,24 km/h 
(2010 r.), w Warszawie średnia prędkość eksploatacyjna szacowana jest na 16,43 
km/h (29.02.2012 r.). Jak zatem widać, jest ona porównywalna, a można po-
dejrzewać, że po wdrożeniu w Warszawie SPNŻ średnia prędkość warszawskich 
autobusów wzrosłaby zauważalnie.
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dów wedle nowo przeprowadzonych pomiarów 
i przy uwzględnieniu możliwych do przewidzenia 
wahań poziomu natężeń na poszczególnych przy-
stankach. Aby natomiast uniknąć wpływu wahań 
losowych, BKV wprowadziło ciekawe rozwiązanie, 
które stosowało szczególnie na najdłuższych trasach 
oraz odcinkach wyjątkowo czułych na losowe waha-
nia popytu na przewozy. Wyznaczono przystanki 
w głównej mierze znajdujące się przy węzłach prze-
siadkowych lub w miejscach o szczególnie dużych 
przepływach pasażerskich. Wybrane miejsca ozna-
czono jako „Punkty Wyrównania Czasu (PWC)” 
(ang. Time Balancing Points). W takich punktach 
autobus miał bezwzględny i nieprzekraczalny wstecz 
czas odjazdu z przystanku. Oznaczało to tyle, że je-
żeli kierowca przyjechał na PWC przed tym czasem, 
musiał na nim oczekiwać do momentu, aż nadejdzie 
godzina wyrównania do rozkładowej wartości. Na 
takie punkty oczywiście wybierane musiały być 
przystanki z zatokami na tyle długimi12, by możliwe 
było ewentualne zajęcie ich części przez oczekujące 
pojazdy. Rozwiązanie to sprawiło, że nadwyżki cza-
sowe były wyrównywane odpowiednio do zaistnia-
łych potrzeb przewozowych, ewentualne szybsze 
odjazdy z przystanków leżących pomiędzy PWC nie 
przekroczyły ram zawartych w regulaminie przed-
siębiorstwa transportowego, a dodatkowo ułatwio-
ne zostały pasażerom przesiadki w miejscach pod 
tym względem dogodnych. Wynikało to stąd, że 
czas odjazdu z PWC, będąc zawsze niezmiennym, 
dał pasażerom „luksus” pewności. Dzięki temu nie 
mieli oni obaw, że kierowca może odjechać za wcze-
śnie, nie czekając na nich. Umiejscowienie PWC 
przy głównych węzłach przesiadkowych tym bar-
dziej uatrakcyjniło formę podróżowania wykorzy-
stującą najkrótszą drogę podróży przy jednocze-
snym użyciu większej liczby środków transportu. 
BKV zaobserwowało, że dzięki wprowadzeniu PWC 
w odległościach czasowych13 około 10–12 minut, 
ruch autobusowy na liniach w takie punkty wyposa-
żonych stał się płynniejszy i zdecydowanie bardziej 
punktualny.

12 Najkrótsza dopuszczalna zatoka autobusowa w Polsce może mierzyć 20 m 
(Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać dro-
gi publiczne i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 43 z 4 maja 1999 r. Poz. 430, roz. 3,  
§ 119. pkt 8). Jest to pojedyncza zatoka stosowana na przystankach o małych na-
tężeniach ruchu. W zależności od wielkości natężeń długość zatoki jest zwielokrot-
niana. Najdłuższe autobusy użytkowane w okresie badawczym w warszawskiej ko-
munikacji miejskiej mierzyły natomiast 18 m. W Budapeszcie w 2012 roku zatoka 
przystankowa dla pojazdów pojedynczych musiała mierzyć 12 m, dla przegubowych 
18 m, a zatoki podwójne miały długość 38 m (Coordination and Customer Service 
Department, Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) 2012).

13 Pod pojęciem „odległości czasowej” rozumie się tutaj średni rozkładowy czas prze-
jazdu pomiędzy kolejnymi PWC (ponieważ ze względu na różnorodność odcin-
ków pod względem np. występującej kongestii, ukształtowania terenu i zarazem 
charakterystyki ulic itp. określenie średniej odległości pomiędzy PWC w metrach 
mogłoby nie dać oczekiwanych efektów).

Podsumowanie
Na podstawie wyników podstawowej analizy statystycz-
nej można uznać, że pod względem powierzchni, licz-
by ludności, liczby kursujących linii autobusowych, li-
czebności taboru i rocznej pracy przewozowej w puli 26 
uwzględnionych w badaniu miast najbardziej podobnym 
do Warszawy jest Budapeszt. Ponadto należy pamiętać 
o innych podobieństwach – w tym głównie kulturowych, 
które są bardzo istotnym elementem wszelkich zmian 
w mieście dotykających bezpośrednio pasażerów. Między 
innymi być może dzięki tym podobieństwom kulturowym 
udało się uzyskać szereg danych i opinii z przedsiębiorstwa 
zarządzającego transportem zbiorowym w Budapeszcie, 
które pomogły określić, jak system przystanków na żąda-
nie tak naprawdę tam działa. Dzięki uzyskanym informa-
cjom można przyjąć, że system przystanków na żądanie 
może być całkowicie akceptowany przez pasażerów. Płyną 
z niego niezaprzeczalne korzyści dla wszystkich grup in-
teresu związanych z transportem publicznym, a jednocze-
śnie możliwe są takie rozwiązania wynikających z wdro-
żenia SPNŻ problemów, które ograniczą ewentualne 
uciążliwości. Głównym oczywiście problemem uwzględ-
nionym w tym miejscu było ustalanie rozkładów jazdy, 
który w opinii przedstawicieli Budapesztu rozwiązano 
za pomocą punktów wyrównania czasu. Wiadomo oczy-
wiście, że nie da się żadnego systemu przepisać wprost 
z jednego miasta na drugie, zatem nie wolno zapominać 
o uwzględnieniu specyficznych cech miasta, które przyj-
muje nowy system. Jednak bazując na doświadczeniach 
miasta wzorca za jaki uznano Budapeszt, można opraco-
wać jak najlepszy projekt wdrożenia SPNŻ w dowolnym 
mieście, w tym w szczególności w Warszawie. 

Literatura
1. www.bkv.hu, (dostęp: 04.04.2012).
2. Budapesti Közlekedési Vállalat, Annual Report, Budapest 

2010.
3. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki w oparciu o program 

STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Wyd. StatSoft, 
Kraków 1998.

4. Zych M., System przystanków na żądanie w Warszawie – badania 
opinii pasażerów i kierowców autobusów miejskich, „Transport 
Miejski i Regionalny”, 2013, nr 1.

5. Zych M., Reorganizacja charakteru przystanków komunikacji 
miejskiej w m.st. Warszawa – aspekty organizacyjno-ekonomiczne, 
Warszawa 2012 (materiały niepublikowane).

6. Niepublikowana korespondencja z dyrektorem obsługi 
klienta w Zarządzie Transportu Miejskiego w Budapeszcie 
Coordination and Customer Service Department, Budapesti 
Közlekedési Vállalat BKV, wrzesień 2011–luty 2012.

7. Rozporządzenie z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, Ministerstwo Transportu i Gospodarki 
Morskiej, (Dz. U. Nr 43 z 4 maja 1999 r. Poz. 430, roz. 3, 
§ 119. pkt 8).


