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Propozycje wariantów wdrożenia systemu 
przystanków na żądanie w Warszawie1

Streszczenie. Artykuł jest kolejnym z cyklu traktujących o propozy-
cji wdrożenia systemu przystanków na żądanie (SPNŻ) w Warszawie 
(lub dowolnym innym mieście). Poprzednie artykuły dotyczyły opinii 
pasażerów i kierowców autobusów warszawskiej komunikacji miej-
skiej na temat proponowanego systemu, badania zjawiska zbędnego 
naciskania przycisków STOP w pojazdach oraz analizy miasta wzor-
ca dla Warszawy. Tym razem zwięźle przedstawiono trzy alterna-
tywne warianty wdrożenia SPNŻ w Warszawie.  Pierwszy wariant 
– Peryferyjny SPNŻ jest propozycją nastawioną na zdefiniowanie 
wszystkich przystanków autobusowych położonych w centrum mia-
sta jako stałych, a wszystkich pozostałych – poza ścisłym centrum – 
jako na żądanie. Ewentualnym rozszerzeniem tej wersji SPNŻ może 
być uznanie przystanków jako stałych w tzw. centrach dzielnicowych. 
Wariant drugi – Rozproszony SPNŻ – jest tak naprawdę propozy-
cją zintensyfikowania obecnych działań mających na celu zwiększe-
nie liczmy przystanków na żądanie w ogólnej liczbie przystanków. 
Wariant ten jest najprostszy do wdrożenia, lecz przy założeniu , że 
korzyści i efekty z niego płynące byłyby najmniejsze. Ostatni wariant 
– Pełny SPNŻ – zakłada największe zmiany w funkcjonowaniu sieci 
miejskiej. Jego ideą jest zmiana wszystkich przystanków na nieobo-
wiązkowe z pominięciem jedynie przystanków krańcowych. Szacuje 
się, że korzyści z niego byłyby najwyższe, jednak największa byłaby 
również trudność w jego wdrożeniu. Na koniec przedstawiono krót-
kie zestawienie zalet i wad poszczególnych wariantów, jak również 
ogólnej idei.
Słowa kluczowe: przystanki na żądanie,  publiczny transport autobuso-
wy, transport zbiorowy

Wprowadzenie
Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego, jako organi-
zator komunikacji miejskiej w mieście stołecznym Polski, 
w przypadku wdrażania nowych systemów związanych 
z zarządzaniem transportem powinien postępować bardzo 
ostrożnie i wspierać decyzje racjonalnymi przesłankami. 
Dzięki temu warszawska sieć transportu publicznego mo-
głaby służyć przykładem dla innych miast Polski. W arty-
kule zaproponowano trzy alternatywne warianty systemu 
przystanków na żądanie2 (SPNŻ), bazując między innymi 
na rozwiązaniach zastosowanych w mieście wzorcowym, 
za jakie uznano Budapeszt3 oraz na wynikach badań włas-
nych. Główną cechą różnicującą rozważane modele SPNŻ 
został ogólny udział przystanków warunkowych w całko-
witej liczbie przystanków.

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014. 
2 M. Zych, Reorganizacja charakteru przystanków komunikacji miejskiej w m.st. Warszawa 

– aspekty organizacyjno-ekonomiczne, Warszawa 2012 (materiały niepublikowane).
3 Patrz: M. Zych, System przystanków na żądanie w Warszawie – Budapeszt jako 

benchmark dla Warszawy, Transport Miejski i Regionalny, 2013, nr 11.

Wariant i: Peryferyjny system przystanków na żądanie
Opis ogólny
Pierwszy proponowany model charakteryzuje się rozmiesz-
czeniem przystanków obowiązkowych w centrum mia-
sta, natomiast poza strefą centrum miałyby się znajdować 
przystanki bezwzględnie warunkowe. Oznaczałoby to, że 
wszystkie przystanki nie znajdujące się w ścisłym śródmie-
ściu i jednocześnie nie będące krańcami linii byłyby na żą-
danie. Uniemożliwiono by zezwalanie na dodawanie przy-
stanków stałych poza centrum (np. przy węzłach, szkołach 
itp.) poprzez zamieszczenie stosownego zapisu w regulami-
nie ZTM w celu niedopuszczenia odchyleń od tej zasady.

Szczegółowy opis wariantu I
Podstawą zarysowania granic strefy centrum byłby projekt 
podziału Warszawy na strefy niedostępności4. Został on już 
ujęty w zdefiniowanej polityce miasta w jednym z kierun-
ków działań o brzmieniu: „zrównoważony rozwój systemu 
transportowego miasta, z dostosowaniem zasad korzysta-
nia z transportu indywidualnego, zbiorowego oraz sposobu 
obsługi ruchu towarowego do odpowiedniej strefy miasta”. 
Dla celów owej polityki opracowane zostały mapy przed-
stawiające zasięgi opisanych poniżej stref wyłączeń:

•	 Strefa Ia – śródmiejska – obszar ścisłego śródmieścia 
lewo- i prawobrzeżnego z obszarami istniejącej inten-
sywnej zabudowy,

•	 Strefa Ib – śródmiejska – obszar ścisłego śródmieścia 
przewidziany do przekształceń i intensyfikacji istnie-
jącej zabudowy,

•	 Strefa Ic – śródmiejska – pozostałe obszary śródmie-
ścia,

•	 Strefa II – miejska – pozaśródmiejskie obszary zwar-
tej zabudowy oraz dzielnicowe centra usługowe,

•	 Strefa III – podmiejska – o intensywności zabudowy 
mniejszej niż w strefie miejskiej.

Wariant peryferyjnego SPNŻ polegałby na oznaczeniu 
przystanków znajdujących się w strefie I jako przystanków 
stałych, natomiast pozostałych przystanków objętych ko-
lejnymi strefami jako na żądanie (rys. 1). Projektowana 
strefa I obejmowałaby znaczny obszar miasta wychodzący 
poza ścisłe śródmieście5. Rozważyć zatem można byłoby 
ograniczenie zakresu przystanków stałych jedynie do stref 

4 Miasto Stołeczne Warszawa, Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu M.St. 
Warszawy, Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy 
do 2015 roku i na lata kolejne – synteza, Warszawa 2010, rozdział 3.4, strona 33.

5 „Strategia zrównoważonego rozwoju...”.
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Ia+Ib lub tylko Ia. Zamiana istniejących przystanków na 
żądanie znajdujących się w strefach Ib i Ic na obowiązkowe, 
mogłaby ograniczyć ogólne korzyści osiągnięte z wdrożenia 
SPNŻ i zaprzeczałaby generalnej strategii zwiększania 
udziału przystanków nieobowiązkowych. Czynnikiem ma-
jącym złagodzić pasażerom zaakceptowanie zmian byłoby 
dodanie przystanków stałych również w strefie II i III, ale 
jedynie w rejonach określonych jako „centra dzielnicowe”6. 
Zważywszy na fakt, że w centrach takich znajdują się bu-
dynki użyteczności publicznej, co wiąże się z dużymi prze-
pływami pasażerskimi, uznanie tych punktów na mapie 
przystanków stałych mogłoby być silną kartą przetargową 
w negocjacjach z pasażerami. Pamiętać jednak należy, że 
takie rozwiązanie znacznie komplikowałoby cały system. 
Nie miałaby miejsca sytuacja, w której pojazd na swojej 
trasie jednokrotnie opuszczałby „region przystanków sta-
łych” (RPS) i wjeżdżał w „region przystanków na żądanie” 
(RPNŻ). Jedynie przejeżdżałby on przez różne odcinki 
RPNŻ i RPS7. Należałoby czytelnie oznaczyć tak zmodyfi-
kowane przystanki, by nie wprowadzać wśród pasażerów 
poczucia zagubienia.

Dodatkowe elementy wariantu I
Aby funkcjonowanie omawianego wariantu było wygodne 
dla użytkowników transportu publicznego, zawrzeć w nim 
należałoby kilka istotnych składników. Pierwszym z nich 
jest takie oznaczenie omawianych regionów RPS i RPNŻ, 
aby nie myliły się pasażerom z wydzielonymi strefami bi-
letowymi Warto byłoby nawiązać do istniejących oznaczeń 
przystanków na żądanie i zaadaptować je do całego RPNŻ, 
przy czym informacja odnośnie typu regionu musi być ła-
twa do rozpoznania przez pasażera, aby mógł on szybko 
ocenić w jakim regionie się znajduje.

Nowe oznaczenia trzeba zastosować zarówno na słup-
kach, jak i wiatach przystankowych. Nie można zapominać 
również o tablicach bocznych znajdujących się wewnątrz 
pojazdów. Powinny one także łatwo informować pasażera 

6 „Strategia zrównoważonego rozwoju...”.
7 Uciążliwe byłyby sytuacje, gdyby linia autobusowa ze względu na charakterystykę 

swojej trasy przejeżdżała np. wzdłuż granicy RPS/RPNŻ, co w efekcie dawałoby 
częstą zmianę typu mijanych przystanków. Kwestię tę należałoby szerzej rozważyć 
przy wdrażaniu SPNŻ w Warszawie (w formie wariantu I) i ewentualnie wprowa-
dzić korekty do tras pojazdów, aby w miarę możliwości takich sytuacji uniknąć lub 
zminimalizować ich występowanie.

o regionie, w jakim się znajduje, miejscu zmiany regionów 
oraz regionie, w którym leży jego przystanek docelowy. 
Problemem związanym z tą kwestią jest już występujące 
oznaczenie stref biletowych. Jest ono na tyle wyraziste, że 
dodawanie nowych symbolik mogłoby zaciemnić ogólny 
obraz. Dlatego proponuje się wykorzystanie istniejących 
oznaczeń typów przystanków i jedynie za ich pomocą okre-
ślenie typów przystanków na tablicach bocznych. Do zna-
nych piktogramów przedstawiających charakter przystan-
ków zaleca się dodanie symbolu granic regionów. Tym spo-
sobem można byłoby uzyskać czytelną informację o regio-
nach obsługiwanych przez daną linię autobusową.

Obok oznaczenia regionów na elementach infrastruktu-
ry przystankowej oraz dekoracjach pojazdów8 istotne jest 
również odpowiednie dostosowanie komunikatów głoso-
wych w środkach transportu. W okresie badawczym 
w Warszawie stosowany był komunikat głosowy o treści 
„przystanek na żądanie” po każdej nazwie przystanku, któ-
ry był na danej linii na żądanie9. Wdrożenie peryferyjnego 
SPNŻ ograniczyłoby konieczność stosowania takich komu-
nikatów jedynie do odcinków pomiędzy przystankami 
znajdującymi się na granicy regionów10. Brzmieć one mo-
głyby przykładowo: „Granica regionu przystanków stałych 
– następne przystanki działają jako «na żądanie»”.

Peryferyjny SPNŻ w odniesieniu do stosowania komu-
nikatów głosowych, pomimo konieczności odróżnienia ty-
pów przystanków, znacznie upraszcza ten aspekt informacji 
pasażerskiej. Występują bowiem w warszawskiej sieci ko-
munikacji miejskiej obszary, na których duża liczba przy-
stanków na żądanie sprawia, że emisja komunikatów głoso-
wych trwa niezmiernie długo. Bywa, że gdy ledwie zdąży 
wybrzmieć jeden komunikat, już włączony musi zostać na-
stępny (lub wręcz nachodzą one na siebie). Taką sytuację 
można było zaobserwować choćby do października roku 
2009 na odcinku pomiędzy przystankami  „Nowoursynow-
ska 03” – „Ciszew s kiego 01/02” (na odcinku znajdowały się 
trzy przystanki na żądanie i dwa obowiązkowe). Rozkładowy 
czas przejazdu w tym miejscu wynosi 3 minuty, przy czym 
same komunikaty „przystanek na żądanie” trwały w sumie 
15 sekund (6x2,5 sekundy). Czas trwania pozostałych ko-
munikatów także był bardzo rozwlekły ze względu na dłu-
gość nazw przystanków („SGGW-Bilblioteka”, „SGGW-
-Rektorat”, „SGGW-Klinika”, przy czym w komunikacie 
nie był czytany skrót tylko pełna nazwa uczelni). Jak widać 
przejechanie tego odcinka przez pasażera oznaczało właści-
wie słuchanie nieprzerwanego strumienia informacji doty-
czących mijanych przystanków. Ograniczenie go przynaj-
mniej o te 15 sekund dotyczących warunkowości przystan-
ków mogłoby choć w minimalnym stopniu uprzyjemnić 

8 Dekoracja pojazdu to: całość oznakowania liniowego autobusu, tablice kierunkowe, 
brygadówka (tabliczka z numerem brygady) itp., www.przegubowiec.com/faq.

9 Zarówno podczas odjeżdżania z przystanku poprzedzającego – jako zapowiedź 
i podczas wjeżdżania na dany przystanek – jako informacja.

10 W przypadku wprowadzania Peryferyjnego SPNŻ z rozszerzeniem do centrów 
dzielnicowych stosowne komunikaty musiałyby się znaleźć nie tylko na granicy 
centralnego regionu obowiązkowego, ale również w każdym innym punkcie, gdzie 
RPS by występował adekwatnie do oznaczeń infrastruktury i dekoracji.

Rys. 1.  
Peryferyjny system przystanków  
na żądanie
Źródło: opracowanie własne
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podróż pasażerom. Przy całościowym przeanalizowaniu 
tego zagadnienia i obliczeniu wszystkich miejsc w sieci ko-
munikacyjnej Warszawy, w których nadany powinien zo-
stać komunikat „przystanek «na żądanie»” otrzymano 
ogólny czas trwania wszystkich takich komunikatów w cią-
gu dnia roboczego wynoszący około 67 godzin11.

Proponowany termin wdrożenia
Peryferyjny SPNŻ proponuje się wdrożyć w czasie zbież-
nym z terminem wprowadzenia podziału Warszawy na 
strefy niedostępności.

Wariant ii: Rozproszony system przystanków na żądanie
Opis ogólny
SPNŻ w postaci rozproszonej byłby najmniej inwazyjną 
wersją proponowanych zmian. Zachowywałby on w ogól-
nym zarysie użytkowaną postać sieci komunikacji miej-
skiej, i jedynie odpowiednio porządkował typy przystanków. 
Zwiększona znacząco zostałaby liczba przystanków na żąda-
nie, które powinny się znaleźć wszędzie tam, gdzie przysta-
nek nie kwalifikowałby się do pozostawienia w formie stałej. 
Charakter przystanków byłby zatem bardziej „płynny” niż 
w wariancie I i mógłby być elastycznie dostosowywany do 
zmieniających się warunków ich otoczenia. Bezwzględne 
uporządkowanie charakteru przystanków w tym przypadku 
ograniczone byłoby do ustalenia jednolitego systemu przypi-
sywania poszczególnym przystankom typów linii autobuso-
wych ich obsługujących. W efekcie nie byłoby możliwości, 
aby na jednym przystanku zatrzymywała się np. tylko część 
linii przyspieszonych mijających to miejsce. Zachowane by-
łyby różnice pomiędzy rodzajami linii – tzn. istniałyby np. 
przystanki, na których linie zwykle zatrzymywałyby się obo-
wiązkowo, a linie przyspieszone na żądanie (rys. 2).

Szczegółowy opis wariantu II
Rozproszony SPNŻ nie posiadałby wydzielonych regio-
nów występowania poszczególnych rodzajów przystanków. 
Przystanki stałe wyznaczone byłyby między innymi w opar-
ciu o czynniki takie, jak np. gęstość okolicznej zabudowy, 
występujące budynki użyteczności publicznej, istniejące oraz 

11 Wyniki badań własnych na podstawie Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, 
Newsletter ZTM, 2011, nr 1, s. 13., oraz ogólnodostępnych danych znajdujących 
się na stronie www.ztm.waw.pl

prognozowane wykorzystanie poszczególnych przystanków 
itp. (czyli podobnie jak obecnie). Głównym jednak kryte-
rium przesądzającym o zastosowaniu przystanku stałego 
byłaby lokalizacja przy węzłach przesiadkowych. Idealnym 
przykładem tego rodzaju SPNŻ byłaby sieć komunikacyjna, 
w której stałe byłyby przystanki rozmieszczone przy węzłach 
przesiadkowych oraz na krańcach linii, natomiast wszyst-
kie pozostałe uznano by za nieobowiązkowe. Wiadome jest 
jednak, że bez zastosowania restrykcyjnych zasad wdrażania 
zachowanie postaci idealnej nie będzie możliwe. Dlatego 
przy tej wersji SPNŻ istotne byłoby szczegółowe rozpatrze-
nie każdego przystanku (poza grupą takich, które w spo-
sób oczywisty narzucają się jako na żądanie12) pod kątem 
konieczności uznania/utrzymania go jako stały. Taka forma 
wdrażania projektu może jednak przynieść wiele trudności 
i problemów, których niestety nie da się uniknąć ze względu 
na specyfikę poruszanego tematu. Uznać zatem należy, że 
Rozproszonego SPNŻ nie da się jednoznacznie określić prze-
strzennie. Aby jednak uzyskać najlepszy efekt, proponowany 
sposób zaprojektowania przystanków powinien opierać się 
na następującym algorytmie: 

•	 najpierw jako bazę uznać wszystkie przystanki jako 
na żądanie, 

•	 następnie za pomocą analiz, konsultacji itp. typować 
kolejne przystanki stałe, poczynając od tych zlokali-
zowanych przy węzłach przesiadkowych.

Dodatkowe elementy wariantu II
Omawiany typ SPNŻ jest na tyle prostą i mało inwazyj-
ną formą, że przemiana oznaczeń i komunikatów byłaby 
niewielka i nie odbiegająca od standardowych czynno-
ści podejmowanych w tym zakresie. Dekoracja pojazdów 
również pozostałaby bez zmian poza zwiększeniem liczby 
przystanków przedstawionych jako na żądanie. Zmiana 
sposobu wykorzystania komunikatów głosowych kore-
spondowałaby w swym zasięgu z działaniami koniecznymi 
do wykonania, w związku z dekoracjami pojazdów.

Proponowany termin wdrożenia
Rozproszony SPNŻ można byłoby wdrożyć w dowolnym 
terminie. Dopuszczalne jest również wprowadzanie etapa-
mi (np. kolejne dzielnice). 

Wariant iii: Pełny system przystanków na żądanie
Opis ogólny
Główną cechą tego modelu SPNŻ byłoby ustanowienie 
wszystkich przystanków w sieci jako na żądanie – poza 
przystankami krańcowymi. W tej wersji warunkowość 
przystanków byłaby bezwzględna. Aby jednak nie uznać 
pełnego SPNŻ za zbyt sztywny i nie uwzględniający racji 
pasażerów, proponuje się zastosować rozwiązanie praktyko-
wane w Budapeszcie13. Mowa tutaj o wprowadzeniu punk-

12 Czyli choćby większość przystanków będących nieobowiązkowymi w okresie ba-
dawczym.

13 Patrz: M. Zych, System przystanków na żądanie w Warszawie – Budapeszt jako bench-
mark dla Warszawy, Transport Miejski i Regionalny, 2013, nr 11.

Rys. 2. 
Rozproszony system 
przystanków na żądanie
Źródło: opracowanie własne
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tów wyrównania czasu (PWC). Nie byłyby to przystanki 
obowiązkowe w używanym w niniejszej pracy znaczeniu, 
a jedynie miałyby one nieprzekraczalny wstecznie czas od-
jazdu. Oznacza to, że podczas mijania PWC w czasie zgod-
nym z rozkładem lub opóźnionym, kierowca autobusu nie 
byłby zobligowany do zatrzymania na nim pojazdu, jeżeli 
nie występowałoby takie zapotrzebowanie. W tym wa-
riancie nie byłoby problemu ustalania typów przystanków, 
gdyż wszystkie (poza krańcowymi) z założenia byłyby na 
żądanie. Ten model SPNŻ byłby najbardziej inwazyjny, je-
śli chodzi o wdrażanie w mieście (rys. 3).

Szczegółowy opis wariantu: Pełny SPNŻ oznaczałby sieć 
całkowicie nieobowiązkową (poza przystankami krańcowy-
mi). Określić natomiast należałoby rozmieszczenie PWC. 
Jak pokazano na przykładzie Budapesztu, optymalnym ich 
zlokalizowaniem jest odległość czasowa 10–12 minut. 
W Warszawie można to zaprezentować na przykładzie kory-
tarza transportowego od przystanku „Metro Politechnika 
11” do „Kajki 02” i kursujących na tym odcinku linii 502 
i 52514. W celu wytypowania PWC przeanalizowano kolejne 
przystanki na trasie pod kątem odległości między nimi, ich 
konstrukcji i położenia geograficznego. Wytypowano przy-
stanki: „Saska”, „Przyczółek Grochowski” i „Trawiasta” i ob-
liczono średnie czasy przejazdu (bazując na obowiązujących 
rozkłądach jazdy) do nich w początkowego przystanku 
Metro Politechnika (tab. 1).

14 Wybrano ten korytarz transportowy ze względu na fakt, że na identycznym od-
cinku kursują dwie linie autobusowe. Dzięki temu na długiej trasie (tutaj 11 km) 
zademonstrowano szacunkowe średnie czasy przejazdu dwóch linii autobusowych. 
Obliczanie rozkładów w ZTM wspomagane jest programem BUSMAN, dzięki 
któremu czasy przejazdów pomiędzy równorzędnymi przystankami są automa-
tycznie wyrównywane. Ponieważ jednak ogólna liczba dziennych kursów linii 502 
i 525 jest inna, to i obliczone dalej średnie będą dokładniejsze.

Na podstawie analizy jako PWC wybrano przystanek 
„Przyczółek Grochowski” i „Trawiasta” ze względu m.in. 
na najlepiej dopasowane do sugerowanych wartości odle-
głości czasowe. Przy ewentualnym wdrażaniu SPNŻ z za-
stosowaniem PWC należy jeszcze pamiętać o różnicowaniu 
typów linii autobusowych, urealnieniu rozkładów jazdy 
z uwzględnieniem krótszych czasów przejazdów dzięki 
mniejszej liczbie przystanków stałych itp.

Proponuje się również, by nie wyznaczano jako PWC 
przystanków znajdujących się w ścisłym centrum miasta, 
gdyż duża liczba linii autobusowych kursujących w śród-
mieściu utrudniałaby znacząco możliwość wygospodarowa-
nia miejsca dla autobusów oczekujących na wyrównanie 
czasu. Ponadto, zwłaszcza dla linii mających swój początek 
w śródmieściu, prawdopodobne wyprzedzenia rozkładu 
mogące zaistnieć już na początku trasy byłyby na tyle nie-
znaczne, że usilne próby wyrównania ich już w centrum, 
wykazywałyby więcej wad niż korzyści.

W organizacji przestrzennej pełnego SPNŻ należałoby 
również podczas analiz wziąć pod uwagę takie elementy 
sieci jak np. buspasy czy PATy15. Jako elementy infrastruk-
tury komunikacji miejskiej dające priorytety transportowi 
publicznemu na tle pozostałego transportu mogłyby one 
dobrze współgrać z SPW dając efekt synergii.

Dodatkowe elementy wariantu
Jednym z zagadnień związanych z omawianiem elementów 
pełnego SPNŻ jest to dotyczące kwestii oznaczeń PWC. 
O ile bowiem pozostałe przystanki można byłoby oznaczyć 
tak jak aktualnie użytkowane w Warszawie przystanki stałe 
lub nieobowiązkowe, o tyle można mieć obiekcje, czy wy-
różniać w jakimś stopniu graficznie PWC. Rozważyć nale-
żałoby zaprezentowanie PWC jako nie „specjalnie oznaczo-
ne”, lecz jedynie podkreślone jako ważniejsze w stosunku 
do reszty. W tym celu posłużyć mogłyby poniższe zasady:

•	 na rozkładach jazdy sugeruje się zaznaczenie PWC za 
pomocą pogrubionej czcionki,

•	 na tablicach bocznych PWC przedstawić można za 
pomocą użytkowanego piktogramu wskazującego 
przystanek sugerowany jako „dogodna przesiadka”,

•	 komunikaty o przystankach na żądanie proponuje się 
całkowicie pominąć,

•	 na infrastrukturze przystankowej proponuje się, aby 
wszystkie przystanki oznaczać jednolicie przy wykorzy-
staniu oznaczeń współcześnie stosowanych, a jedynie 
lekko zmodyfikowanych.

Proponowany termin wdrożenia
Pełny SPNŻ można byłoby wdrożyć wraz z wprowadze-
niem innej dużej zmiany do systemu komunikacji – np. 
przy otwarciu drugiej linii metra lub w dowolnym innym 

15 PAT – Pas Autobusowo-Tramwajowy to „wspólny pas ruchu autobusowo-tramwajowe-
go, w przypadku, gdy zarówno tramwaj, jak i autobus korzystają z tej samej przestrzeni 
w przekroju poprzecznym ulicy”, (S. Majer, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Studium kierunków rozbudowy torowisk tram-
wajowych i celowości zastosowania na sieci torowisk tramwajowych w Szczecinie przy-
stanków i pasów autobusowo - tramwajowych (PAT), Szczecin 2010, s. 27).

Rys. 3. 
Pełny system przystanków na żądanie
Źródło: opracowanie własne

Porównanie średnich czasów przejazdów autobusów linii 502 i 525 
na odcinkach: „Metro Polit.” – „Saska”, „Metro Polit.” – „Przyczółek 

Grochowski” i „Metro Polit.” – Trawiasta”

Trasa „Metro Politechnika” 
– „Saska”

„Metro Politechnika” – 
„Przyczółek Grochowski”

„Metro Politechnika”  
– „Trawiasta”

Linia  
autobusowa 502 525 502 525 502 525

Średni czas 
przejazdu 7,15 7,28 9,15 9,28 20,85 21,16

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych

Tabela 1
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momencie, jednak przy zachowaniu świadomości, że pro-
pozycja wdrożenia SPNŻ spotkać się może z dużym sprze-
ciwem.

Zalety i wady poszczególnych typów SPNŻ  
z punktu widzenia ZTM i pasażerów
W celu podsumowania opisanych wariantów w tabeli przed-
stawiono skrótowo zalety i wady rozważanych propozycji 
SPNŻ. Zalety podzielono w zależności od grup interesu 
(ZTM i pasażerowie), dla których dana cecha jest istotna.

Poza wymienionymi zaletami należy jednak wspomnieć 
o ogólnych korzyściach. Nie zostały one ujęte w tabeli 2, 
ponieważ są niezależne od wariantu SPNŻ, a brzmią one na-
stępująco:

•	 zwiększenie średniej prędkości autobusów – bazując 
na doświadczeniach Budapesztu szacowany wzrost 
wynosiłby 10–20%. Można zatem przypuszczać, że 
średnia prędkość autobusów w Warszawie wyniosła-
by między 18 a 19,7 km/h (szacowana prędkość śred-
nia w 2012 roku to 16,43 km/h);

•	 zmniejszenie spalania paliwa przez pojazdy w wyniku 
wzrostu średniej prędkości oraz związany z tym spa-
dek emisji CO

2
 do atmosfery;

•	 zmniejszenie kosztów zakupu paliwa wynikające ze 
zmniejszonego spalania;

•	 zmniejszenie kosztów wymiany elementów eksplo-
atacyjnych (np. klocki hamulcowe) w związku ze 
zmniejszoną liczbą zatrzymań na przystankach;

•	 zmniejszenie emisji hałasu wynikające z mniejszej licz-
by przyspieszeń pojazdów ruszających z przystanków;

•	 skrócenie czasów przejazdów tras przez autobusy 
o szacowane 10–20% oraz związane z tym zmniejsze-
nie zapotrzebowania na tabor na istniejących liniach;

•	 możliwość użycia zaoszczędzonego taboru autobuso-
wego w innych miejscach (np. korytarz transportowy 
Trasy WZ oraz „Ł”, rejon Białołęki Wschodniej, Mia-
steczko Wilanów itp.);

•	 wynikające ze wszystkich powyższych punktów ogólne 
zwiększenie efektywności sieci warszawskiej komuni-
kacji miejskiej oraz obniżenie kosztów jej użytkowania.

Spośród wad systemu przystanków na żądanie najważ-
niejsze, jakie należy wymienić, to przede wszystkim:

•	 koszty konieczne do poniesienia przy zmianach ozna-
czeń, kampanii informacyjnej itp;

•	 trudności w ustaleniu oznaczeń i w wytłumaczeniu 
mieszkańcom oznaczeń przy wariancie peryferyjnym 
i ewentualnie początkowy chaos po wdrożeniu;

•	 konieczność przystosowania się społeczeństwa do no-
wych zasad;

•	 możliwe rozpowszechnienie stosowania przystanków 
na żądanie jako wytłumaczenia dla nieuzasadnionych 
skarg zarównoze strony pasażerów, jak i kierowców.

Jak widać, zalety systemu zdecydowanie przeważają 
nad wadami. Naturalnie można wad wyszukać więcej, nie-
mniej w opinii autorki wciąż ich istotność nie przewyższy 

niewątpliwie dobrego wpływu systemu na działanie sieci 
transportu miejskiego.

Podsumowanie
Dla określenia realnych korzyści, jakie system przystanków 
na żądanie przyniósłby w stolicy, warto byłoby wypróbo-
wać jego działanie na warszawskich ulicach. Gdyby uda-
ło się dokonać takiego eksperymentu, obliczono by realne 
korzyści. Na tej podstawie przedstawiono by pasażerom, 
jakie efekty dla transportu zbiorowego dało zaimplemen-
towanie SPNŻ, co mogłoby dać możliwość zastosowania 
tego systemu na stałe. Niemniej nawet bez takich prób 
wdrożenie SPNŻ jest możliwe i niezaprzeczalnie korzystne 
w dłuższym okresie. Warto zatem taką możliwość rozważyć 
nie tylko w Warszawie, ale w dowolnym mieście w Polsce.
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Zalety poszczególnych wariantów SPNŻ
Wariant 
SPNŻ Dla ZTM Dla pasażerów

I

1. Bazuje na planowanych zmianach 
polegających na podziale miasta na 
strefy – jasne reguły wyznaczenia 
regionów.

2. Możliwość zastosowania różnych 
opcji – połączenie RPS ze strefami 
Ia lub Ia+Ib lub Ia+Ib+Ic oraz 
propozycja rozszerzenia na centra 
dzielnicowe.

1. System jest przejrzysty dla użytkow-
ników warszawskiej komunikacji 
miejskiej.

2. Uporządkowanie charakteru przy-
stanków z zachowaniem zarówno 
przystanków stałych, jak i warun-
kowych, co może być łatwiejsze do 
zaakceptowania przez pasażerów 
w porównaniu do Pełnego SPNŻ.

II

1. Wariant prosty do wdrożenia ze 
względu na małą ingerencję w stan 
aktualny na rok 2012.

2. Bardzo wysoka elastyczność pole-
gająca na możliwości zarządzania 
typami przystanków w dowolny 
sposób bez żadnych ograniczeń.

3. Prawdopodobnie najniższe koszty 
wdrożenia.

1. Najwyższa potencjalna akcepto-
walność społeczna ze względu na 
najmniejszą ingerencję w funkcjonu-
jącą sieć komunikacji miejskiej.

III

1. Uwzględnienie węzłów przesiadko-
wych jako najważniejszych przy-
stanków.

2. Największa ostateczna liczba przy-
stanków warunkowych, a co za tym 
idzie potencjalnie największe korzy-
ści z wdrożenia nowego systemu. 
Jednocześnie niskie prawdopodo-
bieństwo wyznaczenia zbędnych 
przystanków stałych.

1. System jednolity i przejrzysty z usta-
lonymi zasadami wprowadzenia.

2. Wysoki stopień uporządkowania 
przystanków.

3. Brak niejednolitych przystanków 
omawianych przy poprzednich 
wariantach.

4. Prosty i jednolity sposób oznaczenia 
przystanków przy jednoczesnym 
zachowaniu znanych symboli.

Tabela 2

Źródło: opracowanie własne 


