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Dynamiczne pasy autobusowe
W artykule omówiono kwestię wydzielania pasów autobusowych 
w sposób dynamiczny. W wielkich miastach ma to ograniczone 
zastosowanie, natomiast może być rozwiązaniem dla miast mniej-
szych, w których znaczącą poprawę jakości komunikacji da się 
osiągnąć właśnie poprzez odseparowanie od ruchu ogólnego. Jed-
nocześnie natężenie ruchu autobusów jest zbyt małe, by takie roz-
wiązanie nie spotkało się ze sprzeciwem mieszkańców.

Słowa kluczowe: transport miejski, ITS, autobus, priorytet.

Wstęp
Jeszcze kilkanaście lat temu w większości polskich miast ideę 
tworzenia wydzielonych pasów dla autobusów oceniano jako 
nierealną do wdrożenia ze względu na zbyt wąski przekrój ulic. 
Uznawano bowiem, że wydzielenie 1 pasa wymaga pozosta-
wienia co najmniej 2 innych ogólnodostępnych pasów prowa-
dzących w danym kierunku. Obawiano się, że wydzielenie pasa 
przyczyni się do zwiększenia kongestii na i tak „zakorkowanych” 
już drogach. Dziś podejście na szczęście się zmieniło – wło-
darze miast wiedzą, iż nieograniczony dostęp do powierzchni 
transportowych nie poprawia warunków ruchu, a jedynie prowa-
dzi do narastania problemu. 

Wielu ekonomistów twierdzi, że wszelkie zasoby są ograniczo-
ne i trzeba nimi gospodarować jak najoszczędniej, a więc ko-
nieczne są regulacje dotyczące wykorzystania tychże zasobów. 
Mimo to nawet w tym środowisku zdarzają się osoby niedostrze-
gające faktu, że powierzchnia miasta również jest takim zaso-
bem i nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb wszystkich miesz-
kańców przy wykorzystaniu jedynie transportu indywidualnego.

Jak wspomniano, wielkie miasta problem ten już dostrzegły 
i zdiagnozowały. Rozwiązują go, wydzielając pasy i całe jezdnie 

na ciągach głównych. W zabytkowych centrach miast, gdzie uli-
ce są zbyt wąskie, by prowadzić jakikolwiek skuteczny transport 
zbiorowy wśród innych pojazdów, zamyka się często cały obszar 
dla ruchu indywidualnego.

Problematyczne pozostają wciąż ciągi o mniejszym natęże-
niu ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej – tak w wielkich, 
jak i w mniejszych miastach. W takich miejscach kontrower-
sje mogą wynikać z 2 podstawowych czynników. Naturalny jest 
opór osób preferujących dojazd własnym samochodem, gdy są-
siedni pas „się marnuje”. W obecnych czasach dojazd, szcze-
gólnie do centrów i śródmieści, ogranicza się celowo i stanowi 
to jedno z założeń polityki transportowej miast [2]. Zatem opo-
rom tej części społeczeństwa można przeciwstawić argumenty 
ograniczonej pojemności komunikacyjnej miasta. 

Drugim (w tym przypadku istotniejszym) argumentem prze-
ciw wydzielaniu pasów jest opór mieszkańców budynków przy-
legających do ulicy z takim właśnie pasem. Oczywiste jest, iż 
nikt nie pragnie zwiększonej emisji spalin przy swoim domo-
stwie. Ograniczenie liczby silnie eksploatowanych pasów z 3 do 
2 czy z 2 do 1, nawet jeśli rekompensuje wydłużoną ekspozycję, 
związaną z wydłużeniem kolejek, większą ilością rozruchów itp., 
dla mieszkańców nie musi stanowić istotnego argumentu. Oczy-
wiście inżynierowie ruchu zdają sobie sprawę, iż pozostawienie 
swobody korzystania z całej szerokości ulicy w dłuższej lub krót-
szej perspektywie doprowadzi do identycznego wydłużenia tych-
że kolejek, tyle że na wszystkich pasach. Mieszkańcy jednak 
zostają zderzeni z problemem w tym, a nie innym momencie.

Rozwiązaniem tego konfliktu interesów różnych grup miesz-
kańców, a w konsekwencji również gminy jako takiej, może być 
kompromis polegający na dynamicznym wydzielaniu pasów au-
tobusowych wówczas, gdy są one przydatne. Na chwilę obecną 
nie ma wytycznych, jak taki pas powinien być oznakowany, na 
niektóre z możliwych kwestii autor postara się udzielić odpo-
wiedzi w tym artykule.

Usytuowanie pasów autobusowych
Niezależnie od tego, czy pas autobusowy ma być wydzielony 
stale czy dynamicznie, jedną z podstawowych kwestii jest usy-
tuowanie pasa w strukturze komunikacyjnej. Pierwszym i za-
sadniczym pytaniem, które należy zadać, jest to „Czy powinny 
być wydzielone pasy w obydwu czy tylko w jednym kierunku?”. 
Często zdarza się, że zatory tworzą się tylko w stronę centrum. 
Dzieje się tak, gdyż chłonność tegoż centrum miasta jest silnie 
ograniczona. W przeciwnym kierunku potoki pojazdów nie mu-
szą natrafiać na problemy, gdyż w naturalny sposób rozpraszają 
się na siatce dróg wylotowych. Jeżeli taka właśnie jest sytuacja 
w danej gminie, wydzielanie pasów autobusowych mogłoby 
w typowych przypadkach wywoływać raczej szkodę niż pożytek. 
W wielu miejscach jest jednak inaczej. Im bliżej centrów miast, 
tym arterie komunikacyjne były budowane szersze. Wówczas 
wyjeżdżając z miasta można również spotkać się z kongestią 
ruchową właśnie przed miejscami, gdzie liczba pasów ulega 
zmniejszeniu.

Gdy już zdecydowano, w którym kierunku powinien być 
wydzielony pas, otwartą kwestią jest wybór położenia pasa 

Fot. 1. Autobusowy przystanek obsługiwany z wewnętrznego pasa 
poprzez wyniesioną jezdnię – Wrocław
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w przekroju jezdni. Typowym sposobem jest przeznaczenie dla 
autobusów pasa zewnętrznego. Naturalnie ułatwia to dostęp do 
przystanków. Jest to sposób typowy, gdyż minimalizuje zmiany 
i nie wymusza zmian przyzwyczajeń pasażerów. Niestety wiąże 
się z nim również szereg wad. Do podstawowych można zaliczyć:

 ¡ problem parkujących pojazdów – zarówno blokowanie pasa 
podczas manewrów, jak i niewłaściwe pozostawienie pojazdu 
z naruszeniem skrajni pojazdów poruszających się pasem 
autobusowym;

 ¡ problem wjazdów bramowych – utrudnienia związane z włą-
czaniem się do ruchu pojazdów, a przy tym przekroczenia 
pasa autobusowego, mogą powodować występowanie dłuż-
szego lub krótszego blokowania tegoż pasa;

 ¡ problem zdefektowanych pojazdów – kierujący w naturalny 
sposób dążą do usunięcia zdefektowanego pojazdu z jezdni 
w miejsce nieblokujące ruchu, niestety często za właściwe 
miejsce na odstawienie pojazdu (pas awaryjny) traktują wła-
śnie pas prawy, a w tym przypadku autobusowy – bywa na-
wet, że tak traktowane jest torowisko tramwajowe…
Rzadziej stosuje się wydzielenia pasów wewnętrznych. Zwy-

kle stosuje się takie rozwiązanie w miejscach, gdzie pasy te są 
faktycznie pasami autobusowo-tramwajowymi, bądź planuje się 
w przyszłości wbudowanie w nie torowiska tramwajowego. Po-
dane wyżej wady praktycznie wówczas nie występują, natomiast 
pojawiają się inne, jak blokowanie pasa przez kierujących ocze-
kujących na możliwość skrętu w lewo (nawet jeśli nie zatrzymują 
się na tym pasie, to często naruszają jego skrajnię). Pojawia się 
również konieczność poszerzania pasa drogowego, by wybudo-
wać przystanki w formie wyspowej. Oczywiście można stosować 
antyzatoki (przewężenia jezdni stanowiące jednocześnie plat-
formy przystankowe), lecz rozwiązanie to sprawdza się raczej 
w miejscach o ruchu uspokojonym. Powstają pierwsze przystanki 
z wyniesieniem jezdni (fot. 1), gdzie autobusy zatrzymują się na 
pasie wewnętrznym, a wymiana pasażerów odbywa się z przej-
ściem przez jeden z pasów, lecz jest jeszcze zbyt wcześnie, by 
stwierdzić jednoznacznie, czy to rozwiązanie jest bezpieczne. 
Wielu kierującym trudności sprawia towarzyszący im w ruchu 
tramwaj, a co dopiero nietypowo zachowujący się autobus.

Zupełną rzadkość stanowi przeznaczenie pasa środkowego 
dla autobusów. Rozwiązanie to ma zasadniczo zastosowanie 
przed skrzyżowaniami, na których – ze względu na strukturę 
kierunkową pasów – ani przeznaczenie pasa zewnętrznego, ani 
wewnętrznego nie byłoby efektywne (fot. 2).

Oznakowanie dynamicznego pasa autobusowego
Przepisy dotyczące oznakowania nie precyzują, a nawet nie prze-
widują, sposobu oznakowania pasa, który dynamicznie miałby 
być przeznaczany dla autobusów. Aby zatem w ogóle móc w tym 
kierunku poczynić jakieś kroki, najpierw należy zastanowić się, 
jak powinna organizacyjnie przebiegać zmiana przeznaczenia 
pasa. Oczywiście musi to następować z wyprzedzeniem czaso-
wym. Przy obecnej technologii nie stanowi to żadnego problemu. 
Większość miast, które wdrożyły ITS (rozwiązania z zakresu In-

teligentnego Systemu Transportu) w zakresie komunikacji miej-
skiej, doposażyła pojazdy w nadajniki radia krótkiego zasięgu. 
Wkrótce rozpowszechni się najprawdopodobniej technologia v2i 
(ang. vehicle to infrastructrure – urządzenia komunikacji po-
jazdów z infrastrukturą), wykorzystująca obowiązujący w wielu 
państwach ustandaryzowany protokół komunikacyjny. W związku 
z powyższym informację wyprzedzającą będzie można uzyskać 
relatywnie niskim kosztem – bez konieczności wprowadzania 
kolejnej technologii, wymagającej dodatkowego sprzętu i wiążą-
cej się z późniejszym wzrostem kosztów eksploatacyjnych.

Rozwiązania wymaga też problem, jak poinformować kierują-
cych, by opuścili pas. Odpowiedź jest wbrew pozorom również 
bardzo prosta – w ogóle nie informować. Wydaje się to w pierw-
szej chwili zaprzeczeniem idei wydzielenia pasa, jednak tak nie 
jest. Gdyby kierującym nagle nakazano opuścić pas, byliby oni 
zmuszeni włączyć się do ruchu na pasie sąsiednim, co przy du-
żym natężeniu ruchu byłoby utrudnione. W efekcie przynajmniej 
w niektórym momencie tylko potęgowałby się efekt blokowania 
pasa (rys. 1). Rozwiązaniem właściwym jest brak zezwolenia na 
wjazd na ten pas przy jednoczesnym zezwoleniu na naturalne 
jego opuszczenie w typowy sposób.

Nadal pozostaje problematyczne oznakowanie takiego pasa. 
Typowe oznakowanie początków pasów autobusowych w Polsce 
przewiduje zastosowanie znaków pionowych D-11 oraz pozio-
mych P-9a i P-22 (rys. 2) [5]. Rozwiązanie to się sprawdza (choć 
nie jest w pełni intuicyjne [3]) w przypadku pasów stale wydzie-
lonych. Niemożliwe jest jednak przełożenie tej metody oznako-
wania (przynajmniej w chwili obecnej) na oznakowanie dyna-
miczne. Nie ma możliwości wbudowania w jezdnię odpowiednio 
wytrzymałych i do tego charakteryzujących się odpowiednimi 
parametrami przyczepności i szorstkości ekranów wyświetlają-
cych owe znaki poziome. Aby zwrócić uwagę kierujących, takie 
jednak byłyby pożądane. 

Autor proponuje w tym miejscu inne rozwiązanie. Wydaje się 
ono intuicyjne i wystarczająco wyraziste. Aby jednak się o tym 

Fot. 2. Pas autobusowy usytuowany jako środkowy – Wrocław

kierunek jazdy
Rys. 1. Nakaz opuszczenia pasa dynamicznie wydzielanego dla autobusów mógłby powodować całkowite zablokowanie tegoż pasa

Kierunek jazdy →
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przekonać, trzeba by dokonać testowego wdrożenia. W założe-
niu na oznakowanie składałyby się elementy takie jak (rys. 3):

 ¡ pryzmatyczny znak umieszczany nad jezdnią, przedstawia-
jący znak F-20 (część drogi przeznaczona dla określonych 
pojazdów) z symbolem T-23f (część drogi przeznaczona dla 
autobusu);

 ¡ pryzmatyczny znak (lub znaki) umieszczany z boku jezdni ze 
znakiem D-11 (początek pasa ruchu dla autobusów) oraz – 

wedle potrzeb – na dalszym odcinku również pryzmatyczne 
znaki z boku jezdni D-12 (pas ruchu dla autobusów);

 ¡ poprzedzający sygnalizator S-7 (żółta strzałka nakazująca 
opuszczenie pasa) i S-4 (zielona strzałka dopuszczająca ruch 
na pasie);

 ¡ wbudowane w jezdnię zapalające się sekwencyjnie lampy 
kierunkowe.
Proponuje się wykorzystanie znaków pryzmatycznych ze 

względu na fakt, iż pozwalają one na pełną czytelność i wią-
żącą się z tym jednoznaczność przekazu. Efekt uzyskany przy 
pomocy typowych znaków w technologii matryc diod LED byłby 
niezadowalający. 

Lampy kierunkowe w chwili obecnej mogą być wprowadza-
ne nawet jako sterowane bezprzewodowo i niewymagające 
zasilania zewnętrznego, co znacząco ogranicza ingerencję 
w nawierzchnię i minimalizuje związane z tym zagrożenie jej 
trwałości. Lampy te nie wystają ponad jezdnię (rys. 4), co po-
woduje brak utrudnień w przejeździe i wydłuża ich trwałość. Ich 
sekwencyjne zapalanie może być uruchamiane zdalnie i może 
odpowiadać typowym sekwencjom znanym ze zwężeń ulic 
podczas przeprowadzania napraw (wówczas stosuje się lampy 
umieszczane nad tabliczkami prowadzącymi U-6c lub U-6d). Ta 
zgodność stanowi atut, dzięki któremu sygnał ten byłby jedno-
znaczny dla kierujących.

Oczywiście zaprezentowane rozwiązanie może służyć zarów-
no wydzielaniu pasa wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Jedyną 
różnicą jest zastosowanie symetrycznego do zaprezentowanego 
oznakowania dla pasów wewnętrznych.

3×2,5 m

3×
0,7

m

15 m 15 m

znak zmiennej treści
pryzmatyczny:

F-20 (symbol T-23f) / - / -

sygnalizator
S-7 (strzałka w lewo) /
S-4 (strzałka zielona)

znak zmiennej treści
pryzmatyczny:

D-11 / - / -

Rys. 2. Oznakowanie początku stałego pasa autobusowego

Rys. 3. Proponowane rozmieszczenie znaków, sygnalizatorów oraz innych urządzeń bezpieczeństwa na początku dynamicznego pasa 
autobusowego

zasilające ogniwo
fotowoltaniczne

zwierciadło
źródło światła

Rys. 4. Schematyczna budowa lampy kierunkowej wpuszczanej w na-
wierzchnię jezdni
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Jeżeli wydzielony pas ma służyć autobusom od wybranego 
skrzyżowania, należy pamiętać o zasadzie, iż przed skrzyżowa-
niem liczba pasów danej relacji nie może być większa od liczby 
pasów bezpośrednio za skrzyżowaniem. W związku z tym dla 
utrzymania płynności ruchu autobusów warto rozpoczynać wy-
dzielenia pasów w miejscach, gdzie za skrzyżowaniem przekrój 
jest o 1 pas szerszy niż przed nim. Tam, gdzie takiej możliwości 
nie ma, wydzielenie pasa autobusowego musi zacząć się przed 
skrzyżowaniem – nawet jeśli bezpośrednio nie będzie służyło 
żadnemu autobusowi (rys. 5).

Pas zmiennokierunkowy
Powyżej przedstawiono sytuacje, w których z góry wiadomo, 
który pas ma być przeznaczony do przejazdu w danym kierun-
ku. Istnieją jednak miejsca, w których zatory zdarzają się w oby-
dwu kierunkach. Jednocześnie geometria ulicy i jej usytuowanie 
w sieci transportowej miasta mogą uniemożliwiać budowę pa-
sów wydzielonych w obu kierunkach. 

Jeżeli tylko możliwe jest wyodrębnienie pór doby, w których 
problemy ruchowe dotyczą jednego z kierunku, bądź ogólnie 
częstotliwość kursowania autobusów jest niewielka, warto roz-
ważyć autobusowy pas zmiennokierunkowy przydzielany dyna-
micznie. Naturalne w tym przypadku jest umieszczenie pasa 
przy osi jezdni. Nieco problematyczne może być usytuowanie 
przystanków. Rozdzielanie stanowisk dla jednego kierunku 
w zależności od pory dnia jest całkowicie nieintuicyjne i tym 
samym niewygodne dla pasażera. Pozostają wobec tego inne 
rozwiązania.

Pierwsze rozwiązanie może być zastosowane, jeśli choć 
w niektórych miejscach rezerwy terenowe są spore. Polega 
ono na budowie przystanków przy wydzielonych stale pasach 
(rys. 6). Dodatkowo wadą jest silne odgięcie osi toru jazdy 
innych użytkowników. Sterowanie ruchem powinno skupiać 
się przy linii opuszczania przystanku. Jego celami są zarów-
no przekazywanie informacji o ustawionym kierunku jazdy na 
wydzielonym pasie, jak również tworzenie śluzy umożliwiającej 
swobodny wjazd autobusu na pas niewydzielony. Jest to tym 
istotniejsze, że trudno oczekiwać, by art. 18 Prawa o ruchu 
drogowym  – „Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczo-
nego przystanku autobusowego (trolejbusowego) na obszarze 
zabudowanym, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w ra-
zie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu auto-
busem (trolejbusem) włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący 
takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany 

pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię” [6] – spotykał 
się z pełną akceptacją i przestrzeganiem przez kierowców na 
satysfakcjonującym poziomie.

Innym rozwiązaniem jest budowa antyzatok autobusowych 
(rys. 7). To rozwiązanie może być również bardzo skuteczne, 
a cechuje je wiele zalet w porównaniu z poprzednim. Przede 
wszystkim są to znaczne ograniczenie terenochłonności, uspo-
kojenie ruchu w rejonie przystanków oraz dostępność przystan-
ku dla potencjalnych pasażerów. W zakresie sterowania ruchem 
podstawową różnicą jest ustawienie bram dla pojazdów przed 
przystankiem, a nie za nim. Dzięki takiemu rozwiązaniu w na-
turalny sposób następuje również udrażnianie jezdni  przed 
autobusem, w którym dokonuje się wymiana pasażerów. Tym 
samym nawet jeśli nie ma możliwości zarezerwowania w danym 
momencie pasa ruchu, jazda będzie odbywać w się w warun-
kach zdecydowanie lepszych niż przy całkowitym braku wydzie-
lenia bądź – co gorsza – przy budowie zatok autobusowych.

Podstawą przedstawionych rozwiązań nadal pozostaje prze-
krój uliczny co najmniej trzypasowy. Bardzo radykalnym roz-
wiązaniem jest wydzielenie pasa ruchu dla autobusów przy 
przekroju dwupasowym. W niektórych krajach europejskich 
prowadzi się tego typu eksperymenty. W warunkach polskich 
ciężko byłoby spodziewać się entuzjastycznego ich odbioru, 
niemniej warto o tym wspomnieć. Rozwiązanie polega na cał-
kowitym zatrzymaniu ruchu w wybranym przekroju i bezpiecz-

Rys. 6. Organizacja ruchu na wydzielonym pasie autobusowym o zmiennej kierunkowości z przystankami na wyspach

Rys. 5. Początek pasa wy-
dzielonego dla autobu -
sów nie może powodować 
zmiany liczby pasów danej 
relacji na skrzyżowaniu – 
tu: przed skrzyżowaniem 
należy wykluczyć jazdę na 
wprost dla ogółu pojazdów
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nym umożliwieniu autobusowi wyprzedzenia kolejki pojazdów 
(rys. 8). Być może z czasem rozwiązania takie znajdą szersze 
zastosowanie. 

Kierunki rozwoju
Jednym z możliwych kierunków rozwoju, mających przede 
wszystkim w jeszcze większym stopniu podnieść efektywność 
pasów wydzielanych dynamicznie, jest zastosowanie do tego 
celu sygnalizacji kabinowej. Sygnalizacja kabinowa jest od dzie-
sięcioleci stosowana w systemach szynowych (przede wszyst-
kim metra i kolei dużych prędkości). Dzięki rozwojowi technologii 
telematycznych ma szasnę rozszerzać swój zasięg. Pierwotnie 
służyła przekazywaniu sygnałów nadawanych klasyczną sygna-
lizacją wprost do kabiny maszynisty, tak by zniwelować wpływ 
pogody i niedobory widoczności na bezpieczeństwo ruchu. Kolej-
ne wdrożenia pozwoliły już na przesunięcie efektów również na 
przepustowość linii. Naturalnie w pierwszym kroku rozszerzenie 
to obejmowało kolej konwencjonalną [4]. 

Równolegle prace trwały nad przystosowaniem tej technolo-
gii do zastosowań w ruchu drogowym. Wiele czynników (przede 
wszystkim nieograniczona otwartość systemu) powoduje, iż 
nadal wdrożenia w tym zakresie mają charakter bardziej testo-
wy niż powszechny. Niemniej wypracowano już w tym zakresie 

pewne unormowania i standardy. Należą do nich nabierające 
znaczenia technologie v2v (ang. vehicle to vehicle – technolo-
gia komunikacji wzajemnej między pojazdami) czy wspomniane 
już v2i (ang. vehicle to infrastructure). Przyjęto m.in. specjal-
ne regulacje dotyczące protokołów wymiany informacji między 
pojazdami komunikacji zbiorowej a urządzeniami infrastruk-
tury. Dzięki temu w pewnym zakresie, podobnie jak stało się 
to w transporcie szynowym, można częściowo uwolnić się od 
sygnalizatorów. To z kolei prowadzi do podniesienia efektywno-
ści wydzielanych pasów. Przykładowo pas o zmiennej kierun-
kowości może być płynnie zwalniany wraz z poruszaniem się 
autobusu. Zatem autobus zmierzający w kierunku przeciwnym 
będzie mógł choć częściowo skorzystać z tegoż pasa (rys. 9).

Inni użytkownicy pasów autobusowych
Częstym zagadnieniem podnoszonym w dyskusjach inżynierów 
ruchu jest obecnie zezwalanie na korzystanie z pasów wydzie-
lonych dla komunikacji zbiorowej innym użytkownikom ruchu. 
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Rys. 8. Organizacja ruchu na dynamicznie wydzielonym pasie autobusowym przy przekroju jezdni 1 × 2

Rys. 7. Organizacja ruchu na wydzielonym pasie autobusowym 
o zmiennej kierunkowości z przystankami przy antyzatokach
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Dynamic bus lines
The article discusses the issue of separation of bus lanes in a dynamic 
way. It is not so useful in big cities, but may be interesting option for 
smaller cities in which significant improvement in the quality of public 
transport can be achieved just by separating from general traffic, but 
bus traffic is too small to not notice resistance from inhabitants.

Keywords: urban transport, ITS, bus, priority.

Rys. 9. Dynamiczne zarządzanie wydzielonym pasem autobusowym 
o zmiennym kierunkuni 1 × 2

Oczywiste jest (o ile tylko budowa jezdni na to pozwala) dopusz-
czenie pojazdów uprzywilejowanych. Natomiast coraz częściej 
dopuszcza się również:

 ¡ taksówki (są one traktowane jako część komunikacji zbioro-
wej, co głównie ma się przełożyć na ograniczenie wykorzysta-
nia miejsc parkingowych w centrach miast);

 ¡ pojazdy służb ratunkowych poza wykonywaniem przejazdów 
uprzywilejowanych (przekłada się to na większą operatyw-
ność i zabezpieczenie interesów obywateli przy niezmienio-
nej liczbie zespołów ratunkowych);

 ¡ prywatne samochody osobowe wykorzystywane przez więcej 
niż 2 osoby (ma to skłaniać ku odchodzeniu od modelu 1 
samochód – 1 osoba);

 ¡ prywatne pojazdy o napędzie elektrycznym (ma to prowadzić 
do redukcji zanieczyszczeń odtransportowych w mieście).
Szczególnie te ostatnie dopuszczenia budzą wiele kontro-

wersji. Pojawia się wątpliwość, czy tworzenie quasi-komunikacji 
zbiorowej teoretycznie przynosi poprawę warunków ruchu i par-
kowania w mieście. Wszak korzyści są na tyle skromne, że wie-
le osób postrzega opisane działania jako promocję transportu 
indywidualnego. Trudno zaprzeczyć słuszności podnoszonej 
w tych przypadkach argumentacji. System mający szerokie za-
stosowanie w krajach kontynentu amerykańskiego ze względu 
na diametralnie inną specyfikę europejskiej urbanistyki rzadko 
znajduje pełne uzasadnienie. Warto wspomnieć, iż głównym po-
wodem podjęcia takich kroków za oceanem było wyniszczenie 
systemów komunikacji zbiorowej w ubiegłym wieku [1]. 

Z kolei promocja prywatnych pojazdów elektrycznych jest 
oczywiście właściwym kierunkiem, jednak nie zmienia to ni-
czego w zakresie problematyki ruchowej w mieście. Zatem do-
puszczanie tych pojazdów do ruchu po pasach autobusowych 
wydaje się nie znajdować uzasadnienia. Można to działanie 
w pewnym sensie porównać do promocji automobilizmu w po-
czątkach ubiegłego wieku, gdy największym problem stanowiło 
usuwanie odchodów końskich z ulic.

Kwestie kształtowania polityki transportowej autor uzna-
je za gestię władz samorządowych. Celem powyższego opisu 
jest jedynie określenie, czy i na ile możliwe jest dopuszczenie 
ruchu innych pojazdów na pasach wydzielanych dynamicznie. 
W przypadku pasów jednokierunkowych problemy właściwie 
nie istnieją. Raczej nie należy się spodziewać wprowadzania 
dedykowanych faz dla komunikacji miejskiej na skrzyżowaniach 
(jak ma to miejsce przy pasach wydzielonych stale). Wobec tego 
inne pojazdy, jeśli taka jest wola władz miasta, mogą być do-
puszczone do ruchu.

Odmienna sytuacja może występować na pasach zmien-
nokierunkowych. W tym przypadku budzi wątpliwości nawet 

dopuszczenie przejazdu pojazdów uprzywilejowanych, by nie 
stworzyć zagrożenia zderzeniem czołowym. Niemniej pojazdy 
te z pewnością miałyby ułatwiony przejazd (w porównaniu z bra-
kiem wydzielonego pasa).

Podsumowanie
W artykule przedstawiono różne aspekty uprzywilejowania au-
tobusów poprzez dynamiczne wydzielanie pasa ruchu. W chwi-
li obecnej nie jest to popularne rozwiązanie w Polsce, jednak 
lawinowo rozwijające się technologie – zarówno detekcji, jak 
i sterowania ruchem – pozwalają przewidywać, iż już za kilka lat 
rozwiązania takie pojawią się w naszych miejscowościach. Dzię-
ki temu uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej nie pozostanie 
jedynie domeną głównych ulic największych miast.
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