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Adam Molecki

oznakowanie dróg autobusowych – trudności i zagrożenia
Rozważając zalety i wady systemów opierających się na wydzielo-
nych jezdniach autobusowych bądź tramwajowych, bierze się pod 
uwagę zakładane potrzeby przewozowe, dostępne środki finansowe, 
inne korzyści dla miasta, jak np. umożliwienie szybkich przemiesz-
czeń pojazdom służb ratunkowych. Głównym zamysłem artykułu jest 
przedstawienie trudności organizacyjnych z zakresu inżynierii ruchu, 
jakie trzeba brać pod uwagę, decydując się na budowę wydzielonych 
korytarzy autobusowych.

Wstęp
Choć rozwiązania komunikacyjne – zakładające uprzywilejowa-
nie komunikacji autobusowej – nie są nowością ani na świecie, 
ani w Polsce, niedawno zintensyfikowano działania promujące 
wydzielone pasy, jezdnie i całe ulice dla autobusów. Nie ulega 
wątpliwości, że jest to w założeniach zjawisko pozytywne. Promo-
wanie każdego środka transportu zbiorowego, zakładające jego 
usprawnienie, podnosi jakość życia w organizmach miejskich. 
Niestety, w niektórych przypadkach dochodzi do konfrontowania 
środków transportu publicznego. Niejednokrotnie – poszukując 
najkorzystniejszego rozwiązania – grona lobbystyczne skupiają 
się nie tyle na zaletach promowanego środka komunikacji, lecz 
na deprecjonowaniu środka „konkurencyjnego”. W efekcie można 
odnieść wrażenie, że słyszy się np. slogany z lat 50. czy 60., któ-
re doprowadziły do zapaści systemów trolejbusowych i tramwajo-
wych w szeregu miast z całego świata. Co więcej, takie podejście 
– jak praktycznie każda kampania negatywna – skutkuje obniże-
niem poziomu zaufania mieszkańców i wpływa na postrzeganie 
jakości transportu zbiorowego jako całości. Całości dopełnia po-
wszechna tendencja do rozmywania znaczenia poszczególnych 
pojęć. Przykładowo trudno oprzeć się wrażeniu, że wyłącznie 
w celach politycznego sukcesu w wyborach samorządowych za-
częto używać pojęcia „tramwaj szybki” jako sloganu na określenie 
mniejszego lub większego uprzywilejowania tras tramwaju kon-
wencjonalnego. Rzeczywiste trasy tramwaju szybkiego zaczęto 
błędnie utożsamiać z premetrem. Analogiczne zjawisko dotyczy 
uprzywilejowania autobusów. Od wielu lat, choć w ograniczonej 
skali, stosowano w Polsce wydzielone pasy autobusowe. Sposób 
ich oznakowania zakładały już wytyczne z 1983 r. [3]; oczywiście 

rozpowszechniły się one znacznie później. W XXI w. zaczęto coraz 
częściej stosować wydzielone jezdnie autobusowe oraz autobu-
sowo-tramwajowe. Kolejnym krokiem stało się planowanie dłuż-
szych ciągów konsekwentnie wydzielonych jezdni dla zapewnienia 
sprawnej obsługi całych dzielnic. Szkoda jedynie, że nazywa się 
tego typu rozwiązania np. „metrobusem”. Samo określenie nie 
ma w Polsce utrwalonej normy znaczeniowej. Niemniej sama ety-
mologia wskazuje na to, iż trasa taka powinna być w przeważa-
jącej części nie tylko wydzielona z ruchu ogólnego, lecz również 
poprowadzona bezkolizyjnie – np. na estakadach czy w tunelach. 
Oczywiście rozwiązania takie, znane skądinąd z Ameryki Połu-
dniowej, są trudne do zaimplementowania w warunkach miast 
europejskich. Nie zmienia to faktu, iż właściwsze byłoby unikanie 
łudzącej nazwy, tak jak nie określa się mianem „autostrady” wą-
skiej i krętej drogi, uzasadniając to jej górską lokalizacją.

Skoro nie można mówić o całkowitym odseparowaniu od wpły-
wów zewnętrznych wydzielonych ciągów autobusowych, należy 
się przyjrzeć aspektom organizacji ruchu na styku z torami ruchu 
innych użytkowników dróg. Warto również przeanalizować różne 
rozwiązania w odniesieniu do odpowiedników tramwajowych. 
Niektóre rozwiązania można w prosty sposób adaptować, inne 
dopasować. Są również takie, których w żaden sposób przenieść 
się nie da, a mogą sprawiać problemy.

Wydzielenie pasów ruchu i jezdni
Nawet najprostsze, pojawiające się w krajowych przepisach do-
tyczących ruchu drogowego, rozwiązanie, jakim jest wydzielenie 
pasa ruchu dla autobusów, budzi kontrowersje. Obowiązujące 
przepisy zakładają, że pas taki rozpoczyna się znakami P-9a 
(strzałka naprowadzająca w lewo) i P-22 (napis „BUS”), umiesz-
czanymi naprzemiennie. Rozwiązanie to może sugerować, iż 
strzałka ta dotyczy autobusów, a nie wszystkich pojazdów poza 
autobusami, podobnie jak jest w przypadku oznakowania piono-
wego, gdzie tabliczka z symbolem wybranej grupy użytkowników 
dróg odnosi się do danej grupy użytkowników (rys. 1).

Od pewnego czasu coraz popularniejsze staje się wydzielanie 
również kontrapasów dla użytku wyłącznie autobusów na ulicach 
jednokierunkowych. W przypadku tramwajów oznakowanie nie 
stanowiło problemu, szczególnie wtedy, gdy torowisko było wy-

Rys. 1. Metoda wskazania grupy użytkowników, do której odnosi się ozna-
kowanie pionowe, pozostająca w opozycji do metody oznakowania pozio-
mego początku pasa autobusowego Rys. 2. Oznakowanie kontrapasa autobusowego
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dzielone fizycznie (bez nawierzchni umożliwiającej przejazd). 
Wówczas mogło zostać zachowane typowe oznakowanie drogi jed-
nokierunkowej. W przypadku wydzielenia kontrapasa rowerowego 
stosuje się podobne oznakowanie z dodatkową tabliczką „Nie do-
tyczy rowerów”. Jednakże w przypadku kontrapasa autobusowe-
go, a więc spełniającego normy szerokości dla pasów ulicznych, 
takie rozwiązanie nie może mieć zastosowania. Wówczas zacho-
dzi konieczność stosowania znaków F-18b (informacja o przezna-
czeniu pasów ruchu) i B-23 (zakaz zawracania), a ze strony prze-
ciwnej właśnie znaku B-2 (zakaz wjazdu) wraz z tabliczką „Nie 
dotyczy komunikacji miejskiej” lub zbliżonym (rys. 2). Najtrudniej-
sza sytuacja występuje wówczas, gdy kontrapas jest autobusowo-
-tramwajowy. Nie istnieje na chwilę obecną sposób oznaczania 
tramwaju na znakach grup F-17, F-18 itp. W rzeczywistości panuje 
w tym zakresie spora dowolność (fot. 1). Skoro jednak nie ma 
odpowiedniego rozstrzygnięcia dla samych tramwajów, nie ma też 
jak formalnie oznakować pasa autobusowo-tramwajowego.

Realne trudności sprawia jednak oznakowanie nie tyle pasa, co 
całej jezdni autobusowej. W zasadzie można wykorzystać w tym 
celu (w zależności od konfiguracji) znaki C-9 lub C-10, również 
z tabliczką zwalniającą z obowiązku stosowania się do nich au-
tobusów komunikacji zbiorowej (rys. 3). Teoretycznie racjonalne 
wydawałoby się umieszczenie na wlocie również znaku B-1 (zakaz 
ruchu) z analogiczną tabliczką. To rozwiązanie jednak w wielu 

przypadkach nie może być zastosowane, gdyż często krawędź 
jezdni autobusowej jest minimalnie oddalona od krawędzi jezdni 
ogólnej i oznakowanie mogłoby wprowadzać w błąd. 

Właściwsze byłoby stosowanie nad wjazdem na tak wydzielo-
ną jezdnię znaku F-20 (część drogi dla określonych pojazdów) 
z symbolem z tabliczki T-23f (symbol autobusu). Znaki te zna-
ne są zasadniczo z terminali odpraw granicznych i poboru opłat 
drogowych. Takie rozwiązanie odpowiada w pełni sytuacji, gdy 
w ramach jednego przekroju są wydzielone: jezdnia autobusowa 
i jezdnie kołowe (rys. 4).

Pozostaje jeszcze kwestia ulicy wyłączonej z ruchu ogólnego, 
a z dopuszczonym ruchem komunikacji zbiorowej. W przypadku 
deptaków z wbudowanym tramwajem nie ma żadnego proble-
mu. Należy jedynie uprzedzić kierujących o przecinaniu się ich 
torów ruchu z torami tramwajowymi, czego dokonuje się za po-

Rys. 4. Sposób oznakowania wjazdu na jezdnię autobusową z zasto-
sowaniem znaku F-20

Fot. 1. Oznaczenie pasa tramwajowego – Katowice, Kraków, Wrocław

Rys. 3. Typowy sposób oznakowania wjazdu na jezdnię autobusową

Fot. 2. Znak B-3a (zakaz wjazdu 
autobusów) – Bytom

Rys. 5. Koncepcja znaku  
„droga dla autobusów”

Fot. 3. Przystanek autobusowy z wyodrębnioną wyspą z jezdni 
– Wrocław
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mocą typowych znaków A-21 (tramwaj) i – w razie potrzeby – ta-
bliczek sytuacyjnych T-7 lub T-8. W przypadku ulicy autobusowej 
należy oznakować zakaz wjazdu na taką ulicę innych uczestni-

ków ruchu. Tu również na chwilę obecną istnieje możliwość wy-
korzystania jedynie znaku B-1 (zakaz ruchu) z tabliczką „Nie doty-
czy…”. Ewidentnie brakuje znaku nakazu „Droga dla autobusów” 
(rys. 5). Byłby on zdecydowanie czytelniejszy niż znak zakazu z ta-
bliczkami informacyjnymi. Jako ciekawostkę można odnotować, że 
istnieje odpowiednik zakazujący, tj. znak B-3a (zakaz wjazdu au-
tobusów). Oczywiście jest on niezwykle rzadko stosowany (fot. 2).

Zupełnie prozaiczny, z pozoru, problem dotyczy oznakowania 
przystanków autobusowych przy wydzielonych pasach ruchu. 
Gdy są to pasy zlokalizowane przy krawędzi jezdni, problem nie 
istnieje. Jednakże obowiązujące przepisy nie są dostosowane 
do sytuacji, gdy pas jest od niej oddalony. Takie rozwiązanie jest 
szczególnie korzystne np. przed skrzyżowaniami, na których część 
autobusów wykorzystuje relację lewoskrętną (fot. 3). Obecne re-
gulacje przewidują, że znak D-15 (przystanek autobusowy) po-
winien być umieszczony od 0,5 do 2 m od krawędzi jezdni lub 
krawędzi zatoki. Zapis o możliwości umieszczania go na wyodręb-
nionej wyspie, jeżeli przystanek jest w taką wyposażony, dotyczy 
już wyłącznie znaku D-17 (przystanek tramwajowy).
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Rys. 6. Przykłady kontrowersyjnego oznakowania skrzyżowania z na-
kazem skrętu w prawo 

Rys. 7. Oznakowanie skrzyżowania z ulicą dla autobusów: a) obecne, b) po ewentualnym wprowadzeniu znaku „droga dla autobusów” 

a) b)
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Dojazd do skrzyżowania 
Kolejne, nie mniej istotne, problemy napotyka się przy oznako-
waniu dojazdów do skrzyżowań. Ze względu na terenochłonność 
transportu w miastach wydzielone jezdnie autobusowe dzieli od 
ogólnych, z zasady, bardzo niewielka odległość. Nie ma zatem 
możliwości traktowania przecinania pasów autobusowych oddziel-
nie od całości skrzyżowania. Z tego wynika trudność w oznako-
wywaniu dopuszczalnych relacji na skrzyżowaniu. Przykładowo: 
jeżeli na danym skrzyżowaniu z ulicy podporządkowanej dostępną 
relacją jest jedynie relacja prawoskrętna, lecz dojazd do jezdni 
ogólnej poprzedza przecięcie jezdni autobusowej, naturalne w in-
nych przypadkach zastosowanie znaku C-2 (nakaz jazdy w prawo 
za znakiem) staje się niewłaściwe, albowiem znak ten mógłby 
sugerować wjazd na jezdnię autobusową. Ustawienie przy wjeź-
dzie na znaku B-1 (zakaz ruchu) z tabliczką „Nie dotyczy…” nie 
rozwiązywałoby problemu – jedynie spotęgowałoby poczucie nie-
konsekwencji i sprzeczności oznakowania (rys. 6). Brak konse-
kwencji można spróbować ominąć poprzez zastosowanie znaku 
B-21. Jednak i to rozwiązanie nie jest doskonałe, gdyż niektórzy 
kierujący tłumaczyliby się, że sądzili, iż zakaz dotyczy wjazdu na 
jezdnię autobusową. Realnie pozostaje zatem znak C-1 (nakaz 
jazdy w prawo przed znakiem). To rozwiązanie sprawdza się jed-
nak jedynie w warunkach małego natężenia ruchu na skrzyżo-
waniu i przy włączaniu się do ruchu w jezdnię jednokierunkową, 
albowiem w innym przypadku znak staje się niewidoczny.

Zdecydowanie bardziej czytelna jest sytuacja, gdy jedna z ulic 
na skrzyżowaniu jest przeznaczona jedynie do ruchu autobusów. 
Wówczas wystarczy zastosowanie w odpowiedniej konfiguracji 
znaków zakazu i nakazu z tabliczkami „Nie dotyczy…”. Jeżeli 
dodatkowo istniałby wspomniany znak „droga dla autobusów”, 

oznakowanie dodatkowo 
zyskałoby na czytelności 
(rys. 7).

Warto zwrócić uwagę na 
to, że żaden z podanych 

wyżej problemów związanych 
z oznakowaniem w ogóle nie ist-
nieje w przypadku skrzyżowań 
z wydzielonym fizycznie torowi-
skiem tramwajowym. Na takowe 
torowisko nikt nie wjedzie z zało-
żenia, zatem oznakowanie może 
pozostawać naturalne (rys. 8).

Również problematyczne jest 
oznakowanie pasów przed skrzy-
żowaniem, gdy wybrana relacja 
jest dostępna wyłącznie dla 
autobusów. Często jako formę 
uprzywilejowania ruchu autobu-
sowego, a przy tym uporządko-

wania ruchu, stosuje się właśnie dopuszczenie relacji na wprost 
z pasa ogólnego do jazdy w prawo. Oczywiście możliwości uprzy-
wilejowania jest znacznie więcej, np. przez dopuszczenie w ogóle 
jakiejś relacji wyłącznie dla autobusów. Niestety, brakuje regulacji 
odnośnie do sposobu oznakowania takiej organizacji ruchu, co 
skutkuje stosowaniem autorskich i niespójnych rozwiązań w róż-
nych regionach kraju (fot. 4).

Przejazd przez skrzyżowania bez sygnalizacji świetlnej
Różnice między jezdnią autobusową a torowiskiem tramwajowym 
dotyczą również pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach. 
Pierwszym, najprostszym, przypadkiem jest zwykłe przecięcie to-
rów ruchu ogólnego i komunikacji zbiorowej. Gdy ulicę przecina 
torowisko, przy braku innego oznakowania, pierwszeństwo ma 
oczywiście pojazd szynowy. Natomiast gdy ulicę ruchu ogólnego 
przecina ulica autobusowa, bez specjalnego oznakowania, należy 
miejsce to traktować jak typowe skrzyżowanie równorzędne. Oczy-
wiście można ustanowić pierwszeństwo bądź przez zastosowanie 
znaków A-7 (ustąp pierwszeństwa) lub B-20 (stop), bądź przez za-
stosowanie sygnalizacji świetlnej. Problematyczne może być usta-
lenie nadrzędną jezdni autobusowej w przypadku niewielkiego 
natężenia ruchu autobusów. Inni kierujący w chwilach dekoncen-
tracji mogą zignorować konieczność ustąpienia pierwszeństwa. 
Przy braku zaś ustanowienia pierwszeństwa dla autobusów mogą 
one mieć trudności w przekroczeniu skrzyżowania.

Bardziej skomplikowana sytuacja występuje w przypadku jezd-
ni autobusowo-tramwajowej. Przy braku oznakowania tramwaj na 
tym samym wlocie miałby pierwszeństwo, a autobus nie. Mogłoby 
to skutkować różnymi perturbacjami, szczególnie w przypadku, 
gdyby bezpośrednio za autobusem jechał tramwaj. Motorniczy, 
przyzwyczajony do bezproblemowego przejazdu, mógłby zbyt póź-
no rozpocząć hamowanie.

Gdy jezdnia autobusowa oraz jezdnie ogólne są równoległe 
i każda z nich jest dwukierunkowa, ich układ może przypominać 
typową ulicę dwujezdniową. Wówczas mogłoby być zasadne za-

stosowanie znaku „autobus” (rys. 9), 

Fot. 4. Różne rodzaje oznakowania dopuszczającego z pasa ruchu wybraną relację kierunkową 
dla autobusów – Katowice, Wrocław 

Rys. 8. Przykłady oznakowania skrzyżowań z wydzielonym torowiskiem tramwajowym

Rys. 9. Znak „autobus” analogiczny do 
znaku A-21 (tramwaj)

a) b)
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analogicznego do znaku A-21 (tramwaj). Kontrowersje może bu-
dzić również zastosowanie tabliczek ustalania pierwszeństwa 
z grupy T-6. Nie jest jasne, czy ze względu na dwukierunkowość 
obydwu jezdni należy traktować ich przecięcie jako przecięcie 2 
ulic, czy też mimo wszystko 1 (rys. 10).

Szczególne znaczenie może mieć to na skrzyżowaniach, na 
których pojazd skręcający w lewo z jezdni głównej ma przeciąć 
równoległą jezdnię autobusową. Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami kierujący skręcający w lewo ma obowiązek ustąpić pierw-
szeństwa pojazdowi jadącemu na wprost z wlotu przeciwległego 
[4]. W tym jednak przypadku będzie również przecinał tor ruchu 

autobusów jadących na wprost z wlotu jezdni 
równoległej. W związku z powyższym zachodzi 
wręcz konieczność bardzo specyficznej kon-
strukcji tabliczek z grupy T-6 z oznaczeniem 2 
ulic nadrzędnych. Jeszcze trudniejsza sytuacja 
ma miejsce, jeżeli oba pojazdy mają skręcić 
w lewo. Nie jest oczywiste, czy kierujący zwykłym 
pojazdem ma ustąpić kierującemu autobusem, 
jako że sam w chwili dojazdu do punktu kolizji 
porusza się już wzdłuż ulicy podporządkowanej, 
czy też kierujący autobusem powinien ustąpić 
pierwszeństwa kierującemu nadjeżdżającemu 
z prawej strony i w dodatku znajdującemu się 
wcześniej na tarczy skrzyżowania (rys. 11).

Największe problemy wynikać mogą z usytu-
owania jezdni autobusowej w typowy dla tram-
waju sposób na skrzyżowaniach z wyspą central-
ną z obowiązującą organizacją ruchu dla rond. 
W takim przypadku tramwajom opuszczającym 
skrzyżowanie przysługuje pierwszeństwo, gdyż 
przecięcie obwiedni ronda z torowiskiem staje 
się skrzyżowaniem równorzędnym, a więc pojaz-
dom szynowym pierwszeństwo przysługuje. Na-
tomiast, według tej samej zasady, autobusom 
w tym miejscu nie może przysługiwać pierwszeń-
stwo, gdyż wlot obwiedni leży z prawej strony 
wyjazdu jezdni autobusowej z wyspy centralnej 
(rys. 12). Należy zauważyć, że w tym przypadku 
organizacja ruchu jest tak drastycznie nieczytel-
na, że może prowadzić do licznych zdarzeń dro-
gowych. W tym przypadku wzmiankowany powy-
żej znak „autobus” wydawałby się nieodzowny, 
choć i tak nie rozwiązywałoby to zasadniczego 
problemu. Kontrowersje może budzić w tym przy-
padku również zastosowanie linii warunkowego 
zatrzymania. Nawet przy założeniu, że zainstalo-
wana zostanie sygnalizacja świetlna wzbudzana 
przez autobus, trzeba się liczyć z możliwością jej 
awarii i wyłączenia.

Relatywnie mało problematyczną kwestią jest 
przekraczanie powierzchni wyłączonych z ru-
chu. Zasadniczo powierzchnie takie wprowadza 
się na skrzyżowaniach w celu usystematyzowa-
nia torów jazdy kierujących. W przypadku ruchu 
tramwajów problem praktycznie nie istnieje, 
jednak już autobus w żadnym razie nie może 
przejeżdżać przez takie powierzchnie. W przy-
padku tramwajów, mimo że rozporządzenie [1] 
nie zawiera odpowiedniego zapisu, za wystarcza-
jący można uznać zapis w rozporządzeniu [2]: 

„znaki drogowe wyrażające zakazy lub nakazy odnoszące się do 
kierunku jazdy oraz znaki zakazu wjazdu pojazdów o określonych 
wymiarach, masie lub naciskach osi nie dotyczą kierującego po-
jazdem szynowym, poruszającego się po wyznaczonej dla niego 
trasie”. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, iż przepis ten 
nie mówi o znakach zakazu i nakazu, a o znakach wyrażających 
zakazy lub nakazy. Wobec tego stosuje zarówno linie krawędzio-
we, jak i wyspy kanalizujące ruch na skrzyżowaniach, które są 
przecinanie torami tramwajowymi (fot. 5, 6). Przejazd przez nie 
autobusem nie jest i nie powinien być dopuszczalny. Jednocze-
śnie ograniczenie wielkości tych pól – poprzez wprowadzenie 
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Rys. 10. Skrzyżowanie z ulicą składającą się z jezdni ogólnej i autobusowej 
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Rys. 11. Skrzyżowanie z ulicą składającą się z jezdni ogólnej i autobusowej 
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torów jazdy autobusów – zaburzyłoby czytelność i ową systema-
tyczność, którą się zyskuje dzięki omawianym rozwiązaniom. Tym 
samym ich stosowanie byłoby znacznie mniej użyteczne. 

Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
Wśród trudności w organizacji ruchu na skrzyżowaniach z jezd-
nią lub pasem autobusowym oczywiście pojawiają się również 
te dotyczące sygnalizacji świetlnej. Jedna wynika z zasad otwarć 
warunkowych, za pomocą tzw. zielonej strzałki. Sygnał ten ze-
zwala na ruch w najbliższą drogę na skrzyżowaniu w kierunku 
wskazanym strzałką po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem. 
Podkreślenia wymaga nie tylko obowiązek ustąpienia pierwszeń-
stwa pozostałym uczestnikom ruchu przez kierującego, ale też 
owa „najbliższa droga”. 

Przykładowo: jeżeli po prawej stronie, równolegle do jezdni 
ogólnej, przebiega jezdnia autobusowa, może być dyskusyjne, 
czy zielona strzałka w prawo kieruje na przecznicę po prawej 
stronie, czy właśnie na jezdnię autobusową (rys. 13). Całkiem 
jednoznaczna wydaje się sytuacja, gdy zielona strzałka zosta-
nie zastosowana na tejże przecznicy. Wówczas jedynie autobusy 
mogłyby z niej korzystać, włączając się do ruchu na przeznaczo-
nej dla nich jezdni. Jeżeli takiej trasy nie przewiduje się, zielona 
strzałka staje się bezużyteczna. Nie stanowi to jakiegoś większe-

go problemu, tym niemniej warto odnotować, 
że żaden z tych problemów nie dotyczy wydzie-
lonego torowiska tramwajowego.

Wspomniany już wcześniej przypadek skrzy-
żowania z równoległymi jezdniami – ogólną 
i autobusową – prowadzi do jeszcze jednej 
konsekwencji. O ile w przypadku skrzyżowa-
nia z torowiskiem tramwajowym dopuszcza 
się przecinanie przez strumienie kołowe tegoż 
torowiska przez pojazdy skręcające w wlotu 
równoległego, o tyle nie dopuszcza się takiego 
rozwiązania w przypadku jezdni autobusowych. 
Skręcanie zatem może być dopuszczone wy-
łącznie jako bezkolizyjne. Może się to odbywać 
przy pomocy sygnałów kierunkowych albo przy 
pomocy sygnałów ogólnych. Jak powszechnie 
wiadomo, sygnalizacja oparta na sygnałach kie-
runkowych jest relatywnie mało wydajna. Tym 

niemniej oparcie sygnalizacji w takim przypadku o sygnały ogólne 
może być jeszcze gorsze, gdyż przepisy nie dopuszczają sterowa-
nia różnymi grupami ogólnymi z jednego wlotu. Zatem otwarcie 
grupy autobusowej musiałoby się wiązać z zamknięciem również 
równoległej grupy kołowej (rys. 14). 

Co ciekawe, problematyczne może być nawet osygnalizowanie 
jezdni i pasa autobusowo-tramwajowego. Dla tramwajów przezna-
czone są sygnalizatory dwukomorowe szczelinowe ST, dwukomo-
rowe szczelinowe kierunkowe STK, trójkomorowe szczelinowe SB 
oraz czteropunkowe STT, dla autobusów zaś jedynie trójkomo-
rowe szczelinowe SB. Teoretycznie przy pasie wspólnym można 
więc użyć wspólnego sygnalizatora SB. Jednakże ten dotyczący 
autobusów powinien być oznaczony tabliczką „BUS”, a dotyczą-
cy tramwajów powinien być pozbawiony oznaczeń. Powszechnie 
stosuje się tabliczkę z napisem „TRAM BUS”, choć faktycznie nie 
jest ona ściśle zgodna z rozporządzeniem [1].

Dyskusje może jednak wywołać oznakowanie wlotu z pasa 
autobusowo-tramwajowego, gdy np. obydwie relacje prowadzą 
w prawo, lecz jedna z nich jest kolizyjna z większą liczbą stru-
mieni niż druga, albo nawet gdy są kolizyjne z zupełnie różnymi 
strumieniami (rys. 15). Należy wówczas zastosować 2 różne sy-
gnalizatory, przynależne do 2 różnych grup sygnalizacyjnych. Żeby 
uzyskać jednoznaczny, niemylący przekaz (w tym w warunkach 

Rys. 12. Problematyka zjazdu ze skrzyżowania z zasadami pierwszeństwa odpowiednimi dla 
rond: a) w przypadku tras tramwajowych, b) w przypadku tras autobusowych

Fot. 6. Torowisko tramwajowe przecina powierzchnie wyłączone z ruchu 
– Wrocław

Fot. 5. Torowisko tramwajowe przecina ciągłe linie krawędziowe 
– Katowice

a) b)
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utrudnień widoczności), należałoby stosować w ogóle 2 zupełnie 
różne kształty sygnalizatorów. To jednak bardzo negatywnie wpły-
wa na kształtowanie krajobrazu miejskiego.

Podsumowanie
Jak przedstawiono powyżej, w analizie korzyści przy wyborze mię-
dzy szybką komunikacją autobusową a tramwajową warto zwrócić 
uwagę na organizację ruchu, jaka się z tym wiąże. Wiele rozwią-
zań, mimo że wydają się być tożsame, może skutkować podnie-
sieniem kwot realizacji projektu (poprzez konieczność doposaża-
nia skrzyżowań w instalacje sygnalizacji świetlnej). Utrudnienia 
mogą wiązać się również z późniejszą sprawną eksploatacją, co 
również powinno znaleźć odzwierciedlenie w bilansie kosztów. 
Wspomniany prozaiczny problem zielonej strzałki czy sygnałów 
ogólnych może skutkować obniżoną efektywnością skrzyżowań 
i zwiększeniem kosztów zewnętrznych funkcjonowania transportu 
w mieście. 

Jak wykazano, w wielu przypadkach organizacji ruchu na 
skrzyżowaniach z jezdniami autobusowymi bądź autobusowo-
-tramwajowymi może zachodzić trudność jednoznacznego okre-
ślenia pierwszeństwa w ruchu, co jest najistotniejszą kwestią 
w ruchu drogowym.

Nie należy przesądzać z góry o wyższości żadnej z form trans-
portu publicznego, ponieważ obie mają swoje zalety. Nie wolno 
jednak zapominać, iż bilans korzyści musi być sporządzany na 
możliwie wielu płaszczyznach.
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Road sings and signals on bus routes 
– the difficulties and dangers

During considering the advan-
tages and disadvantages of BRT 
or tram system, the main course 
is to take into account the ex-
pected transport needs, avail-
able funds and other benefits 
for the city like fast movements 
of emergency service vehicles. 
The article presents difficulties 
in the field of traffic engineer-
ing that need to be taken into 
account when deciding to build 
a dedicated bus corridors.
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Rys. 13. Zielona strzałka kieruje na jezdnię autobusową: a) z jezdni równoległej, b) z jezdni 
poprzecznej
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Rys. 14. Konieczność zamknięcia strumienia równoległego do autobusowego w przypadku stosowania sygnaliza-
torów ogólnych: a) faza bez ruchu autobusów, b) faza dopuszczająca ruch autobusowy
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Rys. 15. Stosowanie sygnalizatorów na pasie 
autobusowo-tramwajowym

a) b)

a) b)


