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Fot. 1. Brak bezpośredniego dostępu do jednego ze stanowisk przystankowych z przejścia podziemnego wymusza przechodzenie przez przejście 
z sygnalizacją świetlną

Węzły przesiadkowe stanowią jedno z najważniejszych ogniw 
w systemach transportowych. Najbardziej wyraziście uwidacznia 
się to w wielkich miastach. Poprawna ich budowa zapewnia szyb-
kie, bezpieczne przemieszczenia pasażerów. Niestety w niektó-
rych przypadkach warunki miejscowe uniemożliwiają optymalne 
rozłożenie stanowisk przystankowych. W takich przypadkach do-
minujące znaczenie ma czytelna i jak najpełniejsza informacja.

Wstęp
Powszechnie wiadomo, że najkorzystniejsze dla pasażera jest ta-
kie rozłożenie stanowisk przystankowych, by mogły z nich korzy-
stać pojazdy kierujące się w zbliżonych kierunkach, dzięki czemu 
pasażer nie musi się zastanawiać, gdzie powinien oczekiwać na 
pojazd. Jednocześnie drogi pokonywane przez użytkowników przy 
zmianie stanowisk powinny być jak najkrótsze oraz pozbawione 
utrudnień ruchowych. W niewielkich węzłach (z jedną dominującą 
relacją) umieszcza się stanowiska na jednym z wlotów, tak by 
korzystały z nich wszystkie linie bądź zdecydowana ich większość. 

W węzłach średniej wielkości zachodzi konieczność rozprosze-
nia stanowisk. Naczelna zasada podporządkowania stanowisk 
jednemu kierunkowi sprawia, iż konieczne staje się rozlokowanie 
stanowisk za skrzyżowaniami. Co prawda istnieją opinie, iż jest to 
rozwiązanie sprzyjające wypadkom z udziałem pieszych [7], nie 
ulega jednakże wątpliwości, że jest to jedyne poprawne rozwią-
zanie pod względem funkcjonalności. Istota problemu nasilenia 
wypadków z udziałem pieszych w takich miejscach może nato-
miast budzić wątpliwości. Nie do końca wiadomo, czy jest to efekt 
takiego rozłożenia stanowisk, czy też popularności tychże węzłów, 
a zatem zwiększonego natężenia ruchu pieszego. Z obserwacji 

węzłów przesiadkowych ze stanowiskami zlokalizowanymi przed 
skrzyżowaniem wynika, iż relatywnie wielu pasażerów wyczekuje 
na pojazd nie na samym stanowisku, a na narożniku skrzyżowa-
nia. W momencie dojrzenia zbliżającego się pojazdu osoby sta-
rają się przemieścić w odpowiednim kierunku. Często czynią to, 
dokonując nagłych wtargnięć na jezdnię, biegnąc (z naruszeniem 
sygnałów przekazywanych przez sygnalizację świetlną) bądź poko-
nując wygrodzenia (omijając przejścia podziemne).

Najtrudniejsza sytuacja dotyczy węzłów wielkich, gdzie liczba 
kursów jest tak duża, że niemożliwe jest obsłużenie wszystkich 
pojazdów jadących we wspólnym kierunku przy jednym stanowi-
sku. Jeżeli nakładają się na to ograniczenia terenowe, zapewnie-
nie spójności węzła przy zachowaniu czytelności bywa kwestią 
bardzo trudną lub nawet niemożliwą. W artykule przedstawiono 
możliwości, jakie daje obecnie stosowana technologia dynamicz-
nej informacji przystankowej, służąca poprawie funkcjonalności. 
Przykład stanowić będzie węzeł na pl. Jana Pawła II we Wrocławiu.

Wady istniejącego układu stanowisk przystankowych
Węzeł komunikacyjny na pl. Jana Pawła II we Wrocławiu jest jed-
nym z najważniejszych węzłów w całym mieście. Położony jest 
na obrzeżu ścisłego centrum, gdzie przebiegają trasy większości 
linii obsługujących zachodnie dzielnice. Obecnie rozpoczynają 
tam bieg 4 linie autobusowe, a 5 linii autobusowych i 10 tramwa-
jowych przebiega tranzytem.

Kilka lat temu nastąpiła przebudowa węzła. Przeniesiono wów-
czas część stanowisk przystankowych, poprawiając tym samym 
dostępność komunikacyjną poprzez zespolenie części stanowisk. 
Przeniesiono między innymi miejsce obsługi tramwajów zmierzają-
cych w kierunku zachodnim, co umożliwiło włączenie obsługi projek-
towanych wówczas linii wykorzystujących relacje skrętne z południa.

Adam Molecki

tablice dynamicznej informacji przystankowej  
jako narzędzie niwelowania niedostatków infrastruktury
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Istniejąca zabudowa, 
w znacznej części atrak-
cyjna i wartościowa, nie 
pozwala w tym miejscu 
na dowolne kształtowa-
nie geometrii skrzyżowa-
nia. Zatem lokalizacja 
przystanków nie mogła 
odpowiadać w pełni po-
danym wyżej zasadom 
kształtowania węzłów 
przesiadkowych. Na za-
budowę przystanków 
za skrzyżowaniem nie 
było wystarczająco dużo 
miejsca. Tym samym nie 
było możliwe utworzenie 
wspólnych stanowisk dla 
wszystkich linii komunikacyjnych kierujących się w podobnym kie-
runku. Co więcej, natężenie ruchu tramwajów w kierunku zachod-
nim jest tak duże, że stanowiska dla autobusów w tym kierunku 
muszą pozostać odrębne.

Niemniej jednak pewne rozwiązania można uznać za nieopty-
malne. Szczególnie odczuwalne jest odseparowanie stanowisk 
obsługi autobusów linii 144. Omawiany plac przecina ona w re-
lacji północ–południe. Mimo że przystanki tramwajowe w tejże 
relacji nie należą do silnie obciążonych (po 10 kursów na godzinę 
w szczycie przewozowym), nie zdecydowano się na włączenie ich 
do obsługi przedmiotowej linii 144 (4 kursy w godzinie szczytu 
w każdym z kierunków). Na przeszkodzie stanęły drobne braki in-
frastruktury. Głównym problemem była konieczność przebudowy 
wlotu północnego z niewielkim poszerzeniem rozstawu torów, plat-
form przystankowych i – ewentualnie – wyjść z przejścia podziem-
nego. Pożądana byłaby również korekta wysp kanalizujących ruch 
na południowym wlocie skrzyżowania wraz z zabudowaną w tym 
miejscu instalacją kanalizacji kablowej.

Dokonując wspomnianej przebudowy węzła, przeniesiono obsłu-
gę linii autobusowych zmierzających na południe (wówczas 127 

i 135, a obecnie 127 i 122) ze wspólnego stanowiska z linią 144 
na stanowisko obsługujące linie 132 i 142. Ułatwiło to dokonywa-
nie przesiadek osobom niepełnosprawnym, jednakże spowodowało 
opisane odseparowanie linii 144, której kursy są częściowo zbieżne 
i pokrywające się z trasami linii 122 i 127. 

Zupełnie innego rodzaju problem napotykają pasażerowie uda-
jący się w kierunku zachodnim. Relatywnie niewielkie znaczenie 
ma odseparowanie stanowisk autobusowych i tramwajowych, gdyż 
tylko 3 z 8 linii autobusowych mają wspólny krótki fragment trasy 
bezpośrednio za omawianym węzłem. Zbieżność tras również jest 
relatywnie niewielka. 

Istotniejszym problemem jest rozwiązanie wejścia na przysta-
nek. Jest ono całkowicie nieczytelne dla osoby przyjezdnej, a i dla 
osób obeznanych z budową węzła szczególnie uciążliwe. Aby do-
stać się pieszo na omawiany przystanek, należy najpierw skorzy-
stać z przejścia podziemnego, wejść na przystanek obsługujący 
tramwaje w kierunku przeciwnym do obranego jako cel podróży, 
by ostatecznie przejść przez przejście wyposażone w sygnalizację 
świetlną przez torowisko (rys. 1, fot. 1). W ten sposób, prócz nieczy-
telności samego dojścia, pasażerowie natrafiają na wady zarówno 
przejść podziemnych (głównie konieczność pokonywania różnicy 
wysokości), jak i sygnalizacji (konieczność oczekiwania na sygnał 
zielony). Mimo że przejście obejmuje jedynie torowisko, czas ocze-
kiwania na zielony sygnał jest relatywnie długi i wielu pasażerów 
decyduje się przekroczyć je przy sygnale czerwonym. Nieco dalej 
zlokalizowane jest wejście na tenże przystanek od drugiej jego stro-
ny – przy wykorzystaniu przejść z sygnalizacją świetlną; w większo-
ści przypadków wymagałoby to pokonania dodatkowo około 100 m. 
Co więcej, w przypadku dokonywania przesiadek z wybranych linii 
skorzystanie z przejścia podziemnego jest nieuchronne. 

Rola informacji w węzłach przesiadkowych
Skomplikowane węzły przesiadkowe wymagają dobrej informacji, 
aby mogły funkcjonować poprawnie. Od dawna wiele zarządów 
komunikacyjnych (w tym również niewydzielonych z przedsię-
biorstw przewozowych) zdaje sobie sprawę, że w ich interesie leży 
umieszczenie schematów rozmieszczenia poszczególnych stano-
wisk przystankowych i zbiorczych rozkładów jazdy na dworcach 
komunikacji miejskiej. Niektóre zarządy decydują się również na 
analogiczne rozwiązania odnoszące się do wybranych węzłów 
przesiadkowych. Aby pasażer miał możliwość zapoznania się 
z możliwościami dokonania szybkiej przesiadki, a także oszaco-
wania koniecznego na nią czasu, schematy te publikowane są na 

Rys. 1. Wejście na przystanek tramwajowy w kierunku zachodnim prowadzi przez przejście podziemne i sygnalizację 
świetlną

Fot. 2. Zbiorcza tablica DIP na dworcu autobusowym – Poznań
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stronach internetowych. Przykła-
dy można odnaleźć na stronach 
ZTM Warszawa, ZTM Gdańsk, 
ZIKiT Kraków, ZTM Poznań, UM 
Wrocław [por. 2–6].

Nie licząc niechlubnych wyjąt-
ków, pozbawionych nawet zbior-
czych rozkładów jazdy, standar-
dem staje się umieszczanie na 
dworcach komunikacji miejskiej 
zbiorczych tablic Dynamicznej 
Informacji Przystankowej (fot. 2).

W rozłożystych węzłach prze-
siadkowych zlokalizowanych na 
skrzyżowanych odnalezienie optymalnej formy przekazu informacji 
jest dość problematyczne. W Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta 
we Wrocławiu powstał projekt prototypowego rozwiązania właśnie 
dla placu Jana Pawła II. Węzeł ten wybrano z powodu:
1) rozproszenia stanowisk obsługujących linie komunikacyjne 

o trasach zbieżnych lub pokrywających się;
2) nieczytelności dojść na stanowiska przystankowe;
3) utrudnienia orientacji w przejściu podziemnym;
4) znaczenia tego węzła przesiadkowego dla pasażerów.

Z wymienionych przyczyn wynikają też postawione cele i rozwią-
zania, jakie przyjęto, projektując przedmiotowe tablice. Ze względu 
na znaczną liczbę kursów (blisko 2 200 kursów na dobę, około 
140 kursów w godzinie szczytu) zrezygnowano z pojedynczej ta-
blicy zbiorczej. Jako cele wskazano:

 � możliwość odczytania z jednej tablicy odjazdów z przystanków 
położonych w zbliżonej lokalizacji;

 � takie rozmieszczenie tablic, by (w miarę możliwości) z jednego 
miejsca można było odczytać dane dotyczące wszystkich od-
jazdów w pożądanym kierunku;

 � rozmieszczenie tablic w sposób intuicyjny naprowadzających 
na stanowiska;

 � pełnienie przez tablice również roli drogowskazowej do po-
szczególnych stanowisk;

 � jednoznaczność wskazywania, z jakiego stanowiska będzie od-
bywał się konkretny odjazd poprzez  informacje umieszczane 
na tablicach.
W efekcie przeprowadzonych analiz postanowiono rozmieścić 

4 tablice (jak na schemacie na rys. 2). Ze względu na krótki czas 
podejmowania decyzji oraz wspomnianą nieczytelność lokacji 

stanowisk, postanowiono nie wyświetlać informacji z numeracją 
peronów, a na stałe podzielić tablice na sekcje przypisane po-
szczególnym stanowiskom. Wielkość sekcji uzależniono od stop-
nia obciążenia tychże stanowisk. Na obudowach każdej z tablic 
zaprojektowano piktogramy wskazujące najprostsze sposoby do-
tarcia na miejsce. Projekty tablic przedstawia rys. 3.

Jak wspomniano wcześniej, przystanki obsługują bardzo wiele 
odjazdów, dlatego założono, że tablice będą informować jedynie 
o najbliższych odjazdach. Mają one pozwalać na szybkie podejmo-
wanie decyzji odnośnie do kierunku, w którym pasażer powinien 
się udać. Niejednokrotnie optymalna decyzja wymagać będzie 
oceny sytuacji w ciągu kilku czy kilkunastu sekund. Wykluczono 
w związku z tym jakiekolwiek stronicowanie (naprzemienne poda-
wanie przyjazdów najbliższych i nieco późniejszych) na tablicach.

Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, że docelowo konieczne jest wybudowanie 
dodatkowego wyjścia z przejścia podziemnego, bezpośrednio 
prowadzącego na przystanek tramwajowy obsługujący odjazdy 
w kierunku zachodnim. Istotne jest również dostosowanie wlo-
tu północnego do obsługi autobusów i tramwajów na wspólnych 
stanowiskach. Dopiero te rozwiązania pozwolą na wystarczająco 
satysfakcjonujące pasażera rozłożenie stanowisk. 

Niemniej jednak działania takie wymagają ogromnych nakła-
dów inwestycyjnych. Na chwilę obecną poprawę sytuacji może 
zapewnić kompensacja opisanych niedostatków poprzez zasto-
sowanie rozbudowanego systemu informacyjnego. Co istotne, po 
ewentualnej przebudowie węzła do układu docelowego system 
ten nadal będzie pełnił swoją rolę, wspomagając podejmowanie 
decyzji przez pasażerów.
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Rys. 2. Rozmieszczenie tablic DIP w przejściu podziemnym 

Rys. 3. Zaproponowany w koncepcji wygląd tablic DIP do zabudowy 
w przejściu podziemnym


