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SySTeM PRzySTANKóW NA żąDANie  
W WARSzAWie  – BADANiA oPiNii PASAżeRóW 
I KIeRoWcóW AuTobuSóW MIeJSKIch1

Streszczenie. W polskich miastach nagminnym stało się zbyt częste sto-
sowanie przystanków stałych zamiast przystanków na żądanie. Te drugie 
stały się tym samym niedoceniane, a jak pokazują przykłady organizacji 
transportu publicznego z innych krajów na świecie, przystanek nieobowiąz-
kowy może być podstawą budowania sieci transportowej. Dlatego podjęto 
badania mające na celu określenie korzyści wynikających ze zwiększenia 
udziału przystanków na żądanie w ogólnej liczbie przystanków komunika-
cji miejskiej w Warszawie. W artykule przedstawiono stanowiska pasaże-
rów i kierowców warszawskiej komunikacji miejskiej w sprawie propozycji 
zwiększenia liczby przystanków na żądanie w stolicy kosztem przystanków 
stałych. Propozycję tę nazwano systemem przystanków na żądanie (SPNŻ). 
Dane oparto na wynikach badań ankietowych. W ankiecie zapytano rów-
nież o opinie pasażerów i kierowców na temat przystanków, które określo-
no jako nieuporządkowane organizacyjnie – tzn. takie, na których przykła-
dowo część autobusów danego typu (np. przyspieszonych) zatrzymuje się 
obowiązkowo, część fakultatywnie, a część wcale. Poruszono także zagad-
nienie związane z tzw. nieefektywnymi zatrzymaniami tzn. zatrzymaniami 
autobusów na przystankach stałych, na których żaden pasażer nie planuje 
wsiąść ani wysiąść. Na podstawie otrzymanych wyników można wywnio-
skować, że pomimo występującego pewnego poziomu niechęci w stosun-
ku do zmian, zauważalne jest zadowalające poparcie ze strony pasażerów 
i kierowców autobusów miejskich dla propozycji reorganizacji charakteru 
warszawskiej sieci komunikacji publicznej. Stwierdzono również, że istnieje 
pewna świadomość społeczna i brak przyzwolenia dla organizacyjnie nie-
uporządkowanych przystanków oraz samowolne „naprawianie” problemu 
z nieefektywnymi zatrzymaniami poprzez doraźne pomijanie problema-
tycznych przystanków przez kierowców.
Słowa kluczowe: przystanki na żądanie, publiczny transport autobusowy, 
transport zbiorowy

Wprowadzenie
System przystanków na żądanie (SPNŻ) to propozycja 
zmiany organizacji miejskiego transportu zbiorowego 
w Warszawie w zakresie zwiększenia udziału liczby przy-
stanków nieobligatoryjnych w ogólnej liczbie przystanków 
autobusowego transportu zbiorowego2. Sposób budowania 
sieci transportowej oparty na przystankach na żądanie jako 
podstawowym typie przystanków jest szeroko stosowany 
w Europie i na świecie. Wspomnieć tutaj należy choćby 
o takich miastach jak: Wiedeń, Nowy Jork, Rzym, Berlin 
czy Paryż3, gdzie ten sposób obsługi przystanków przez 
autobusy miejskie jest standardem. Niniejszy artykuł jest 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2013. 
2 M. Zych, Reorganizacja charakteru przystanków komunikacji miejskiej w m.st. Warszawa 

– aspekty organizacyjno-ekonomiczne, Warszawa 2012 (materiały niepublikowane).
3 M. Zych, J. Baran, Porównanie organizacji komunikacji miejskiej w wybranych miastach 

świata i Polski, Logistyka, 2012, nr 6.

pierwszym z cyklu artykułów traktujących o ewentualnych 
możliwościach i sposobach zastosowania takiego rozwiąza-
nia w mieście stołecznym Warszawie.

opinie pasażerów na temat funkcjonowania  
przystanków na żądanie
Podstawą wdrożenia jakiegokolwiek projektu w zakresie ko-
munikacji miejskiej jest zainteresowanie i uzyskanie poparcia 
dla takiego projektu przez różne grupy interesu, m.in. gru-
pę pasażerów i kierowców autobusów komunikacji miejskiej. 
Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych przeprowa-
dzonych wśród wyżej wymienionych grup w Warszawie. 
Pierwszy etap badań przeprowadzono wśród losowo wybra-
nej grupy pasażerów w terminie od listopada 2011 roku do 
stycznia 2012 roku. Zebrano łącznie 108 ankiet. Wśród re-
spondentów znajdowało się 34% mężczyzn oraz 66% kobiet. 
Skład procentowy badanej grupy według wieku zbliżony był 
do rozkładu normalnego. Większość próby stanowiły osoby 
deklarujące wykształcenie wyższe (62%) oraz średnie (31%). 
Ankietowani o wykształceniu podstawowym lub zawodowym 
stanowili śladowy udział w badaniu. Również większość an-
kietowanych (69%) określiła swoje pochodzenie jako „z aglo-
meracji warszawskiej”. Do tej grupy zaliczane były nie tylko 
osoby mieszkające w tejże aglomeracji od urodzenia, ale rów-
nież identyfikujące się z nią prawdopodobnie np. ze względu 
na wieloletni staż zamieszkania. Wśród ankietowanych 52% 
przyznało, że podróżując transportem publicznym po mieście, 
najczęściej wybiera autobus, a 44% ankietowanych przyzna-
ło, że jeździło transportem publicznym codziennie. 

Pytania, jakie postawiono respondentom, dotyczyły m.in. 
takich kwestii jak: częstotliwość korzystania i opinię na te-
mat przystanków na żądanie, problemów w ich użytkowa-
niu, preferencji dotyczących metody zatrzymywania na nich 
pojazdów oraz opinii na temat proponowanego projektu.

Na wstępie powiedzieć należy, że 90% osób zadeklaro-
wało, że użytkuje przystanki nieobligatoryjne. Rysunek 1 
prezentuje opinię pasażerów na temat liczby przystanków 
tego typu w Warszawie.

Prawie połowa ankietowanych (47%) była zadowolona 
z liczby przystanków na żądanie w Warszawie i uznała ją za 
„odpowiednią” (rys. 1). Jedynie 11% respondentów uznało, 
że liczba ta jest za mała. Jednocześnie grupa zdecydowa-
nych przeciwników omawianego typu przystanków liczyła 
zaledwie 5%. Aż 37% osób stwierdziło, że nie ma zdania 
w poruszanej kwestii. Zważywszy, że 90% ankietowanych 
korzystało z przystanków nieobowiązkowych, tak duża 
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grupa osób nie umiejących lub nie wyrażających woli wy-
powiedzi jest zaskakująca.

W dalszej części ankiety uzyskano odpowiedzi na pytania 
związane z problemami przy korzystaniu z przystanków opcjo-
nalnych zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz pojazdu. W więk-
szości respondenci uznali, że nie mają problemów przy sygna-
lizowaniu potrzeby wsiadania/wysiadania na przystankach na 
żądanie. Odpowiednio przy wysiadaniu było to 42%, a przy 
wsiadaniu 47%. Najistotniejszym problemem związanym 
z zatrzymaniem pojazdu na przystanku fakultatywnym za-
równo z punktu widzenia pasażera wewnątrz (26%), jak i z 
zewnątrz pojazdu (36%), była obawa, czy autobus się zatrzy-
ma. Ważną kwestią przy wysiadaniu z pojazdu jest niepewność 
pasażera, czy przycisk „STOP” zadziała (taką obawę wykazało 
24% ankietowanych). Grupa respondentów (13%) uznała, że 
podczas oczekiwania na przystanku nieobowiązkowym boi się, 
czy dostrzeże numer linii wystarczająco wcześnie.

Na rysunku 2 przedstawiono podejście pasażerów do 
możliwości unikania korzystania z przystanków na żądanie. 
Pytanie zadane w tym punkcie brzmiało: „Czy zdarza się 
Pani/Panu wysiąść na przystanku stałym, który jest dalej 
miejsca docelowego, mimo że bliżej jest przystanek, ale na 
żądanie?” Pytanie to miało na celu pokazanie, czy użytkow-
nicy komunikacji miejskiej żywią niechęć do korzystania 
z przystanków fakultatywnych. Jak jednak widać, zjawisko 
takie prawie nie występuje – udział osób unikających korzy-
stania z przystanków nieobowiązkowych wynosi zaledwie 
6% (rys. 2).

Z sytuacją, kiedy kierowca autobusu, zbliżając się do 
przystanku stałego i widząc, że nikt nie planuje z niego 
skorzystać, nie zatrzymał się na nim spotkało się 64% an-
kietowanych. Jest to sytuacja wprost korespondująca z jed-
nym z założeń proponowanego systemu przystanków na 
żądanie. Wyniki te sugerują, że w pewien sposób SPNŻ jest 
„użytkowany nieoficjalnie” w chwilach, gdy kierowca uzna 
jego użycie za stosowne. W dalszej części artykułu poruszo-
no ten temat szerzej, prezentując wyniki ankiety dla kie-
rowców.

Niepokojące jest natomiast, że 60% respondentów twier-
dzi, iż spotkała się z sytuacją, gdy kierowca nie zatrzymał się 
na przystanku fakultatywnym w przypadku, gdy pasażer 
wyraził chęć skorzystania z niego (rys. 4). Kwestia ta jest 
alarmująca z punktu widzenia możliwości wdrożenia SPNŻ. 
Jeśli bowiem zacząłby on działać w Warszawie, mogłoby 
wzrosnąć niezadowolenie pasażerów w przypadku powtarza-
nia się takich sytuacji. Usprawiedliwić tutaj należy kierow-
ców, że niekoniecznie zachowania takie wynikały z ich złej 
woli. Powodowane również mogły być słabą widocznością 
lub niedostatecznym zasygnalizowaniem przez pasażera chę-
ci zatrzymania pojazdu. Jeśli wprowadzenie SPNŻ zostałoby 
zaplanowane, zdarzenia takie należałoby szczegółowo prze-
analizować, monitorować i oczywiście ograniczyć.

Następne pytanie ankiety badało opinię pasażerów na 
temat liczby przycisków „STOP”. Rysunek 5 przedstawia 
odpowiedzi na to pytanie.

Rys. 1. Opinia pasażerów na temat liczby przystanków na żądanie w Warszawie
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Unikanie przez pasażerów przystanków na żądanie
Źródło: opracowanie własne

Kolejne pytania ankiety dotyczyły obserwacji przez pa-
sażerów sytuacji, gdy autobus nie zatrzymał się na przy-
stanku, na którym powinien się zatrzymać. Dotyczyło to 
zarówno przystanków stałych, na których powinien doko-
nać postoju regulaminowo, bez względu na poziom wymia-
ny pasażerskiej (w przypadku zerowej wymiany jest to tzw. 
postój nieefektywny), jak i przystanków na żądanie, na któ-
rych zgłoszono chęć zatrzymania pojazdu. Wyniki można 
zaobserwować na rysunkach 3 oraz 4.

Rys. 3. Obserwacje pasażerów związane z sytuacjami nie zatrzymywania się autobusów 
miejskich na przystankach stałych
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Obserwacje pasażerów związane z sytuacjami nie zatrzymywania się autobusów 
miejskich na przystankach na żądanie
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Opinia pasażerów na temat liczby przycisków „STOP” w pojazdach
Źródło: opracowanie własne
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Na pytanie dotyczące liczby przycisków w pojeździe 
35% ankietowanych odpowiedziało, że jest ona „odpowied-
nia”. Aż 32% pasażerów uważało, że zależy to od rodzaju 
taboru4. Sugeruje to, że osoby te wzięły pod uwagę szeroki 
przekrój użytkowanych pojazdów i dostrzegły zdecydowa-
nie mniejszą dostępność przycisków w pojazdach marki 
Ikarus. Jest całkiem możliwe, że gdyby starszy tabor został 
w całości wycofany5, ta grupa osób skłoniłaby się ku stwier-
dzeniu, że liczba przycisków „STOP” jest odpowiednia. Jak 
widać również w tym przypadku, dość duża grupa osób nie 
miała zdania na poruszany temat (19%). Marginalna liczba 
pasażerów (2%) uważała, że przycisków jest za dużo, a 12% 
respondentów sądziło, że jest ich za mało.

Zasadniczą kwestią związaną z omawianymi badaniami 
było określenie, czy pasażerowie wyraziliby zgodę na zmia-
nę charakteru przystanków w Warszawie tzn. zwiększenie 
liczby przystanków na żądanie kosztem przystanków obo-
wiązkowych. Pytanie, które było wstępem do pytania koń-
cowego, dotyczyło problemu związanego z nieuporządko-
wanymi organizacyjnie przystankami6. Rysunek 6 przed-
stawia odpowiedzi na to pytanie.

Jak widać na wykresie sumarycznie, aż 51% responden-
tów miało stosunek obojętny do nieuporządkowania 
w określaniu typów przystanków (albo o nich nie wiedzieli, 
albo nie mieli na ich temat zdania, albo były one im obojęt-
ne). Zaledwie 10% ankietowanych sądziło, że takie przy-
stanki mają swój cel. Ale aż 39% pasażerów uważało, że 
sposób przydzielania przystankom linii autobusowych po-
winno się ujednolicić i wprowadzić jasne reguły dotyczące 
charakteru przystanków w sieci miejskiej.

Pytaniem wieńczącym badanie ankietowe pasażerów 
było pytanie dotyczące poparcia dla proponowanego pro-
jektu zwiększenia liczby przystanków na żądanie w stolicy 
kosztem przystanków stałych. Możliwości, jakie respon-
denci mieli do wyboru, to: 

4 Zawarcie takiej odpowiedzi w ankiecie miało na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie 
liczby przypadków, gdy ankietowany zaznaczyłby, że przycisków STOP jest za mało 
tylko dlatego, bo wiedziałby, że w pojazdach marki Ikarus jest ich mało (tyle, ile wynosi 
liczba drzwi). Zamieszczając zatem taki wybór, uniknięto przyporządkowania pojaz-
dów o odpowiedniej liczbie przycisków do grupy posiadających tę liczbę zbyt małą.

5 Najwcześniejszym realnym terminem wycofania ostatniego autobusu marki Ikarus 
z zajezdni warszawskich jest rok 2014, lecz tak naprawdę nie da się tego jeszcze osta-
tecznie określić, gdyż pojazdy te wciąż są użyteczne, choćby w sytuacjach kryzysowych.

6 Mowa tutaj o takich przystankach, na których przykładowo część autobusów da-
nego typu (np. przyspieszonych) zatrzymuje się obowiązkowo, część fakultatywnie, 
a część wcale. Szerzej na temat organizacyjnego nieuporządkowania przystanków 
autobusowych: M. Zych, J. Baran, Organizacja autobusowych przystanków warunkowych 
w Warszawie, „Logistyka”, 2012, nr 6, materiały elektroniczne na płycie CD.

•	 bezwzględne poparcie; 
•	 poparcie, lecz służące tylko uporządkowaniu przystan-

ków, o których mówiono w związku z rysunkiem 6; 
•	 poparcie jedynie dla zwiększenia liczby przystanków 

na żądanie;
•	 zupełny brak poparcia (rys. 7).

Rys. 6. Opinia pasażerów na temat organizacyjnego nieuporządkowania przystanków  
autobusowych
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Opinia pasażerów na temat proponowanego projektu SPNŻ
Źródło: opracowanie własne

Udział odpowiedzi „tak” w ostatnim pytaniu wyniósł 
33%. Do tej grupy dodać jeszcze należy pasażerów, którzy 
zgadzają się na wdrożenie SPNŻ, lecz tylko w jednym z pro-
ponowanych aspektów, co dało sumaryczny wynik 50% 
respondentów całkowicie lub częściowo popierających pro-
jekt. Bardzo duża – 28% próby – była także grupa osób, 
która nie opowiedziała się za żadną konkretną odpowie-
dzią. Można zakładać, że przynajmniej część z tej grupy, 
w przypadku oficjalnej propozycji wdrożenia SPNŻ, w ja-
kimś stopniu wyraziłaby poparcie. Niestety 22% ankieto-
wanych jest zdecydowanie przeciwna realizacji projektu. 

opinie kierowców na temat przystanków na żądanie
Bardzo istotną stroną w dyskusji dotyczącej zmiany charakte-
ru przystanków w Warszawie są kierowcy autobusów. Dlatego 
przeprowadzono również krótką ankietę wśród kierowców 
warszawskich autobusów miejskich. Ankieta dotyczyła m.in. 
oceny liczby przystanków na żądanie w Warszawie, widocz-
ności na nich pasażerów oraz opinii na temat proponowanego 
projektu zmiany charakteru przystanków. Ankietę wśród kie-
rowców przeprowadzono w okresie od 15 grudnia 2011 do 
25 lutego 2012 roku, w sumie zebrano 30 ankiet. Mała liczba 
respondentów wynika z faktu zawarcia pytania o nie zatrzy-
mywanie się na przystankach obowiązkowych w przypadku 
potencjalnego braku ich wykorzystania. Pytanie to wywoły-
wało niechęć u respondentów, gdyż wiązało się z przyznaniem 
do niedopełniania obowiązków kierowcy7. Liczba 30 respon-
dentów nie jest zatem próbą reprezentatywną do wyciągania 
wniosków dla całej populacji kierowców. Daje jednak pod-
stawy do stwierdzenia możliwości występowania niektórych 
zjawisk i opinii na szerszą skalę. Większość ankietowanych 
(93%) stanowili mężczyźni o stażu pracy od 3 do 5 lat (34%). 
Rozkład stażu pracy respondentów był zbliżony do postaci 
rozkładu normalnego.

7 Szczegółowy zakres obowiązków kierowcy autobusu MZA: „Zasady zatrzymywa-
nia autobusów na przystankach”, Załącznik nr 5, punkt 1.1.: „rodzaje przystanków] 
»stałe«, na których kierowca zobowiązany jest zatrzymać autobus bez względu na obecność 
pasażerów w pojeździe lub na przystanku”.
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Pierwsze pytanie (rys. 8) dotyczyło opinii na temat liczby 
przystanków na żądanie na terenie aglomeracji warszawskiej. 
Największa grupa ankietowanych (47%) stwierdziła, że w War-
szawie jest zbyt mała liczba takich przystanków. Spośród bada-
nych kierowców 13% określiło, że liczba ta jest odpowiednia, 
a 20% odpowiedziało, że jest ich zbyt wiele. Aż 20% ankietowa-
nych nie miało na ten temat opinii.

Widać zatem, że występuje szereg niedogodności zwią-
zanych z zatrzymywaniem autobusów na przystankach nie-
obligatoryjnych. Mimo to większość kierowców uznaje, że 
trudności te nie są zbyt uciążliwe. Zatem sama kwestia wi-
doczności pasażera nie powinna być przeszkodą we wpro-
wadzaniu SPNŻ.

Kolejne pytanie związane było z sytuacjami, gdy kie-
rowca nie zatrzymuje się na przystanku stałym, oceniając, 
że żaden pasażer nie planuje z niego korzystać. Spytano tu-
taj o to, czy zdarza się kierowcom dokonywać pominięć 
przystanków stałych (rys. 10).

Rys. 8. Opinie kierowców autobusów miejskich na temat liczby przystanków na żądanie 
w Warszawie
Źródło: opracowanie własne

Spytano zatem dalej o widoczność pasażera na przystan-
ku nieobowiązkowym (rys. 9). Jest to bardzo istotna kwe-
stia, gdyż trudność w dostrzeżeniu człowieka stojącego na 
przystanku może sprawiać duże problemy przy wdrażaniu 
SPNŻ. Dla kierowcy widoczność oczekującego pasażera 
z odpowiedniej odległości jest kwestią kluczową. Jeżeli 
uznałby on, że tacy pasażerowie w większości przypadków 
nie są wystarczająco widoczni, prawdopodobnie nie poparł-
by zwiększenia liczby przystanków na żądanie. Utrudniłoby 
mu to bowiem zasadniczo pracę i jednocześnie zmniejszyło 
średnią prędkość przejazdów ze względu na obawę niezau-
ważenia pasażera wystarczająco wcześnie. Kwestia ta doty-
czy nie tylko utrudniania pracy kierowcom, ale co najistot-
niejsze również bezpieczeństwa pasażerów.

Z opinii badanych wynika, że pasażer oczekujący na 
przystanku nieobowiązkowym uznany został za dostatecz-
nie widocznego. Ogólny udział respondentów określający 
pasażera jako „raczej” lub „zdecydowanie” widocznego wy-
nosi 80%. Oznacza to, że kierowcy autobusów zazwyczaj 
nie mają problemów z dostrzeżeniem z odpowiedniej odle-
głości pasażera sygnalizującego chęć zatrzymania pojazdu. 
Występują naturalnie opinie o zdecydowanym braku wi-
doczności pasażera na przystanku. Kierowcy zwracają tutaj 
głównie uwagę na: 

•	 niedostateczne oświetlenie przystanków;
•	 przeszkody fizyczne, np. parkujące przed przystan-

kiem pojazdy;
•	 ubiór pasażera (np. czarny strój po zmroku);
•	 zbyt późną sygnalizację poprzez machanie ręką chęci 

zatrzymania autobusu.

Rys. 9. Opinie kierowców autobusów miejskich na temat widoczności pasażera na przystan-
ku na żądanie
Źródło: opracowanie własne

Rys. 10. Dokonywanie przez kierowców pominięć przystanków stałych
Źródło: opracowanie własne

Aż 67% ankietowanych przyznało, że zdarza im się pomi-
jać przystanki stałe. Zważywszy na fakt, że zachowanie takie 
wiąże się z niedopełnianiem obowiązków kierowcy, tak duży 
procent osób przyznających się do takich zachowań jest waż-
nym sygnałem dla zarządzających warszawskim transportem 
publicznym. Dodać w tym miejscu należy, że w grupie osób, 
które stwierdziły, że na przystankach stałych zatrzymują się 
zawsze, mogą wciąż znajdować się takie, które nie chciały się 
szczerze na ten temat wypowiedzieć. Wśród tych 10 osób są 
również takie, które pomimo że stosują się do regulaminu, 
wcale nie uważają, aby jego postanowienia były słuszne. 
Część kierowców stwierdza wprost, że wszystkie przystanki 
powinny być na żądanie, ponieważ stałe „...marnują czas 
i paliwo.” Aby głębiej przyjrzeć się temu zagadnieniu zapyta-
no kierowców dlaczego pomijają przystanki stałe (rys. 11).

Odpowiedzi w głównej mierze rozłożyły się równomier-
nie po 20–25%8 dla pierwszych pięciu możliwości. Ważną 
rzeczą, którą można na rysunku 11 zaobserwować jest fakt, 
że 90%9 ankietowanych uznaje zatrzymywanie się na nie-

8 Jest to pytanie wielokrotnego wyboru, dlatego wartości procentowe nie sumują się 
do 100%. Podstawą procentową są tu ankietowani, którzy odpowiedzieli „Tak” na 
pytanie traktujące o pomijaniu przystanków stałych (20 osób).

9 Taką odpowiedź dało 18 osób z 20 kierowców przyznających się do pomijania 
przystanków stałych, na których nie było oczekujących pasażerów.

Rys. 11. Przyczyny dla których kierowcy autobusów miejskich pomijają przystanki stałe
Źródło: opracowanie własne
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efektywnych przystankach stałych za bezcelowe. Wartość 
ta sugeruje, że wśród warszawskich kierowców autobusów 
miejskich może istnieć rzesza przeciwników bezwzględne-
go zatrzymywania się na przystankach stałych i uznających 
przepis tego dotyczący za bezużyteczny.

Wyniki przedstawione na rysunkach 10 i 11 udowadnia-
ją, że osoby związane przepisami pragnąc być uczciwymi, 
postępują wbrew własnej logice. Druga zaś grupa badanych 
uznaje obecne przepisy za na tyle irytujące, iż nie wahają się 
przyznać w anonimowej ankiecie do niewypełniania swoich 
obowiązków. 

Pytanie podsumowujące ankietę kierowców analogicz-
nie do ankiety pasażerskiej poruszało zagadnienia wdroże-
nia SPNŻ w Warszawie. Pomimo dużego niezadowolenia 
z obecnej sytuacji w zakresie przystanków na żądanie duża 
grupa ankietowanych (37%) nie zgodziłaby się na wprowa-
dzenie SPNŻ (rys. 12). 

Takie wyniki mogą być związane z faktem, że wdroże-
nie SPNŻ w pewnym stopniu utrudniłoby codzienne obo-
wiązki kierowcom. Wiązałoby się to bowiem z konieczno-
ścią bardziej uważnego obserwowania sytuacji na przy-
stankach, na których dotychczas kierowcy nie musieli 
zwracać uwagi na obecność pasażerów. Wystarczyło jedy-
nie, aby bez żadnego zastanowienia zatrzymali na nim po-
jazd. Dochodzi tutaj również niechęć ludzi do wprowa-
dzania zmian.

Za zwolenników SPNŻ można uznać 53% ankietowa-
nych kierowców. W zbiorowości tej większość stanowią 
respondenci popierający projekt bez żadnych zastrzeżeń. 
Są to m.in. osoby, które wiedzą, że takie systemy jak 
SPNŻ stosuje się na świecie i chciałyby ich wdrożenia 
w Polsce. Widać, że temat nie jest kierowcom warszaw-
skich autobusów obojętny, gdyż jedynie 10% ankietowa-
nych uznało, że nie ma w tej kwestii wyrobionej opinii. 
Kierowcy byli jednak również świadomi trudności, z jaki-
mi wiązałoby się wprowadzanie SPNŻ. Wymienili głów-
nie takie aspekty jak:

•	 trudności w ustalaniu rozkładu jazdy związane z kło-
potliwym mierzeniem wahań popytu i wynikającymi 
z tego różnicami w czasach przejazdów pomiędzy 
przystankami;

•	 uwzględnienie problemu, jakim jest widoczność pa-
sażera oczekującego na przystanku, zwłaszcza na li-
niach podmiejskich i przystankach znajdujących się 
w miejscach mało dogodnych;

•	 tasowanie się brygad10, niepotrzebne wyprzedzanie 
autobusów, pomijanie przystanków oraz możliwość 
zapanowania ogólnego chaosu w organizacji ruchu;

•	 kongestia w Warszawie utrudniająca odpowiednie 
skoordy nowanie rozkładów;

•	 kwestia osób starszych, którym potencjalnie SPW 
mógłby utrudnić korzystanie z transportu publicznego.

Należy przyznać, że kierowcy bardzo poważnie podeszli 
do omawianego tematu i z chęcią wnieśliby własny wkład 
w proponowany projekt, dzięki czemu mógłby on stać się 
bardziej realistyczny i użyteczny.

Podsumowanie
Podstawowym wnioskiem z przeprowadzonych badań jest 
stwierdzenie, że nawet jeśli nie ma większościowego popar-
cia dla wprowadzenia w Warszawie systemu przystanków na 
żądanie, to bardzo duże grono, zarówno użytkowników war-
szawskiej komunikacji miejskiej, jak i kierowców miejskich 
autobusów, dostrzega problemy, których SPNŻ mógłby być 
rozwiązaniem. Zgoda na wdrożenie proponowanych zmian du-
żej części respondentów ankiety pasażerskiej sugeruje, że przy 
przeprowadzeniu odpowiednio wyważonej i umotywowanej 
kampanii informacyjnej istnieje możliwość poparcia wdrożenia 
SPNŻ w Warszawie. Wielu spośród ankietowanych kierow-
ców twierdzi, że SPNŻ ułatwiłby im pracę. Sądzą oni, że dzięki 
SPNŻ nie odczuwaliby dyskomfortu związanego z wykonywa-
niem – w ich pojęciu – bezużytecznych zatrzymań pojazdów. 
Prawdopodobnie nawet wzięliby aktywny udział w wyborze 
przystanków nadających się do zmiany. Na pierwszy rzut oka 
wdrożenie SPNŻ w Warszawie zdaje się być zatem realną moż-
liwością. Wiąże się z nią szereg trudności, niemniej warto ją 
rozpatrzyć. Każdy nowy projekt niesie ze sobą pewne ryzyko 
oraz cały pakiet problemów, którym trzeba zaradzić zarówno 
przed rozpoczęciem prac wdrożeniowych, jak również w ich 
trakcie i po zakończeniu. Fakt jednak, że przystanek na żądanie 
jest stosowany w dużo większym stopniu w wielu krajach, rów-
nież tych wysoko rozwiniętych, uprawomocnia twierdzenie, że 
zastosowanie SPNŻ w Polsce przyniosłoby wymierne korzyści. 

literatura
1. Zych M., Reorganizacja charakteru przystanków komunikacji 

miejskiej w m.st. Warszawa – aspekty organizacyjno-ekonomiczne, 
Warszawa 2012 (materiały niepublikowane).

2. Zych M., Baran J., Porównanie organizacji komunikacji miejskiej 
w wybranych miastach świata i Polski, „Logistyka”, 2012, nr 6.

3. Zych M., Baran J. Organizacja autobusowych przystanków wa-
runkowych w Warszawie, „Logistyka”, 2012, nr 6, materiały 
elektroniczne na płycie CD.

4. Szczegółowy zakres obowiązków stanowiska kierowca autobusu 
MZA, Załącznik nr 5, Zasady zatrzymywania autobusów na 
przystankach.

5. www.lubus.info, „Słownik komunikacyjny”

10 Brygada to „przyporządkowanie pojazdu do kursów w rozkładzie. Brygadą określa się kolej-
ny autobus na danej linii” („Słownik komunikacyjny”, www.lubus.info). Pod pojęciem 
tasowania się brygad rozumie się sytuację, gdy dwa pojazdy jadące na tej samej linii 
(czyli posiadające kolejne numery brygad) zamieniają się kolejnością, gdy np. brygada 
01 zatrzymuje się na przystanku, na którym brygada 02 się nie zatrzyma. W efekcie 
brygada 02 znajdzie się wcześniej na dalszym odcinku trasy niż brygada 01

Rys. 12. Opinie kierowców autobusów miejskich na temat proponowanego projektu
Źródło: opracowanie własne


