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oznakowanie przvstankOw autobusowych (2) 
Boguslaw Malecki 

Konwencja o znakach 
drogowych a oznakowanie 
przystank6w 

W 1988 roku Polska przystqpila do 
Konwencji o ruchu drogowym oraz 
Konwencji o znakach i sygnalach dro
gowych , sporzqdzonych w Wiedniu 
8 listopada 1968 roku . W odr6znieniu 
do np. Niemiec, Polska nie zastrzegla 
sobie utrzymania dotychczasowego 
oznakowania przystank6w komunika
cji miejskiej. 

Nowe tarcze przystankowe (rys. 1) 
zostaly zawczasu UjE;!te (po raz pierw
szy) w rozporzqdzeniu w sprawie zna
k6w i sygna/6w drogowych [24] . lch 
wzory opracowano na podstawie za
lozen zawartych w Konwencji ([9] zal. 5, 
CZE;!SC F - przystanek autobusowy E, 19 
i przystanek tramwajowy E,20). Zasta
nawiajqce jest jedynie , dlaczego dla 
tramwaju przyjE;ltO symbol odmienny 
od juz zakorzenionego w umyslach 
kierowc6w - istniejqcego wczesniej na 
znakach ostrzegawczych (we wspomnia
nej konwencji symbole wagonu dla zna
k6w A,28 uwaga tramwaj i E,20 przysta
nek tramwajowy SC\ jednakowe) . Symbol 
autobusu przyjE;ltO inny niz w Konwencji , 
po czym na jego podstawie opracowano 

Fat. 6. Znak przystanku marszrutkowego na 
totwie (Ryga), powstaly przez polqczenie 
symbolu autobusu i mif?dzynarodowego 
oznaczenia przewoz6w taks6wkowych (sza
chownicowy pas). Fat. A Malecki 

UTOBUSY 

(przez dodanie odbierak6w) symbol 
trolejbusu (nieuregulowany Kon
wencjq) . Nalezy jeszcze odnotowa6 , 
ze przy okazji tych prac nie wyodrE;l b
niono przewoz6w wykonywanych mi
krobusami - nie przewidziano dla nich 
r6wniez osobnego znaku przystanko
wego (por. tot. 6). 

W rozporzqdzeniu [24] zapisano , 
iz znaki oznaczajqce przystanki autobu
sowe, tramwajowe i trolejbusowe, stoso
wane przed dniem wejscia w t ycie ni
niejszego rozporzqdzenia, obowiqzujq na 
r6wni z okreslonymi w nim znakami do 
dnia 31 grudnia 1988 r. W Warszawie 

wymianE;l znak6w rozpoCZE;!tO w marcu 
1988 roku [1 0] . Dopiero 1 pazdziernika 
1989 roku weszla natomiast w zycie 
nowa norma regulujqca wyposazenie 
i wystr6j przystank6w komunikacji miej
skiej (BN-89/9396-01) . 

W praktyce, ze wzgiE;ldu na koszty, 
wymianE;l znak6w przystankowych pro
wad zono przez wiele kolejnych lat. 
W wielu przypadkach , stare tarcze do
czekaly jeszcze konca XX wieku. Do dzis 
spotka6 mozna jeszcze relikty starego 
oznakowania, pozostawione omylkowo 
na przystankach , na kt6rych ruch zostal 
zawieszony (tot. 7). 

Rys. 1. Znaki przystankowe wprowadzone 1 stycznia 1984 r przez rozporzqdzenie {24}. a) przy
stanek autobusowy (0-15), b) przystanek trolejbusowy (0-16), c) przystanek tramwajowy (0-17) 

Fot. 7. lstniejqce do dzis stare znaki, pozostale po zawieszeniu ruchu: a) przystanek komunikacji 
miejskiej w Mokrzeszowie (d. WPK Walbrzych oddzial Swidnica), b) przystanek szkolny w Glucho
wie, c) przystanek komunikacji regionalnej w lmbramowicach (d. PKS Swidnica) Fat. B. Malecki 



Fot. B. Oznakowanie przejsciowe, vvykorzystujqce miniatury starej symboliki. a) przystanek 
autobusowo-trolejbusovvy w Lublinie, b) przystanek autobus6w regionalnych w Gliwicach. 
Fot. P Puchalski (a) i A. Malecki (b) 

Oznakowanie przejsciowe 
Nowa norma nawiqzywala do wcze

sniejszych oznaczen - w dolnej cz~sci 
znak6w dopuszczono umieszczanie do
tychczasowych symboli przystank6w ko
munikacji miejskiej (np. A) czy mi~dzy
miastowej (kierownicy PKS) - fot . 8. 
Z tego rozwiqzania korzystali zwlaszcza 
ci przewoznicy, kt6rzy dose wczesnie roz
pocz~li wymian~ znak6w - gdy jeszcze 
w spoleczenstwie poprzednia symbolika 
byla gl~boko zakorzeniona. Warto za
uwazye, ze nowy symbol autobusu trak
towany by! dose dowolnie - fot. 8b. 

Co wazne, na przystankach zintegro
wanych symbole na znakach byly lqczo
ne (fot. 9a). Dopuszczenie napis6w 

w dolnej cz~sci umozliwialo przekazywa
nie informacji o ograniczeniach w funk
cjonowaniu przystank6w, kt6re byly 
latwo dostrzegalne dla pasazer6w 
(fot. 9b) . Niestety, w niekt6rych przypad
kach logo organizatora okazywalo si~ 
istotniejsze niz wszelkie inne informacje, 
co prowadzilo do oznakowania wr~cz 
kuriozalnego (fot. 9c) . 

Lata 90. XX w. wywolaly jeszcze je
den problem - zwiqzany z liberalizacjq 
rynku drogowych przewoz6w pasazer
skich. Przewoznicy umieszczali na przy
stankach samodzielnie rozklady jazdy, 
a ze wzgl~du na wzajemnq konkurencj~ 
nie wyrai:ali zgody na wykorzystanie ele
ment6w infrastruktury przez inne podmioty. 

.~ 

.· • -. I 

Skutkiem tego na przystankach obec
nych bylo tyle rozklad6w jazdy, slupk6w 
przystankowych i znak6w przystanko
wych - ilu przewoznik6w. Z biegiem lat 
sytuacja ulega poprawie - rosnie swia
domose samorzqd6w w zakresie zarzq
dzania przystankami. Na drogach wciqz 
jednak spotkae mozna oznaki dawnych 
konflikt6w (fot. 1 0) . 

Obecne zasady oznakowania 
W 2003 roku weszlo w zycie nowe 

rozporzqdzenie [25), regulujqce szczeg6-
lowo wyglqd i zakres stosowania znak6w 
i sygnal6w drogowych. Podstawowq pod
kreslanq w wielu publikacjach (np. [5]) 
zmianq bylo prawne sprowadzenie szyl
d6w przystankowych do znak6w drogo
wych - co spowodowalo, ze ich ustawia
niem zamiast przewoznik6w majq zajmo
wae si~ zarzqdcy dr6g. 

Wedlug zalqcznika 1 (znaki pionowe) 
cytowanego rozporzqdzenia, znaki dro
gowe D-15, D-16 i D-17 sluzq odpowied
nio do oznaczania przystank6w: autobu
sowych, trolejbusowych i tramwajowych . 
Co wazne (pkt 5.2.15), znak D-15 ozna
cza tez miejsce zatrzymywania si~ innych 
nit autobusy pojazd6w samochodowych, 
wykonujqcych odpfatny przew6z os6b na 
regularnych liniach i pojazd6w przezna
czonych do przewozu dzieci do szk6f 
i przedszkoli. 

Ksztalt tarcz znak6w zostal uregulo
wany w rozdziale 5. Znaki majq miee 
ksztalt prostokqta (pkt 5.1.1) o wymiarach 
(pkt 5.2.15} jak dla znak6w sredniej wiel
kosci (60x75 em) , jednak poza drogami 
krajowymi mogq bye stosowane wymia
ry jak dlagrupywielkosci mini (40 x 50 em). 

Fot. 9. Oznakowanie specjalne: a) zintegrowany przystanek tramwajowo-autobusovvy (z obslugq r6wniez w nocy), b) dodatkovvy przystanek 
dostosowany do potrzeb zak/adu przemys/owego (obslugiwany od 5 do 16 oraz mif?dzy 21 i 23), c) kuriozalne oznakowanie autobusowego 
przystanku na iqdanie. Fot. B. Malecki (a, b) i A. Malecki (c) 
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Fat. 10. Efekty liberalizacji przewaz6w autabusawych w terenie - dezintegracja infarmacji przy
stankawej: trzy r6zne slupki przystankawe trzech abslugujqcych przystanek przewazn1k6w i czwarty 
slupek - znaku przystankawega - ustawiany przez zarzqdc~ drogi. Fat. B. Malecki 

W razie koniecznosci umieszczenia w tym 
samym miejscu kilku znak6w informacyj
nych (pkt 5.1.1) , np. na przystanku zinte
growanym, stosowae nalezy jednq tabli
C\l zbiorczq, na kt6rej umieszczone Sq 
znaki lub ich biate pola z symbolami 
(rys. 2) . Znaki lub ich symbole umiesz
cza si\) na tablicy zbiorczej (przy dw6ch 
lub trzech znakach - na przystanku au
tobusowo-(trolejbusowo-)tramwajowym) 
obok siebie w jednym rz\)dzie (poziomo) . 
Nie jest zatem juz mazliwe tqczen ie 
dw6ch symboli w obr\)bie jednego zna
ku (por. fot. 9a) , a zgodnie z powyzszym 
zapisem nie mozna takze tqczye ich pio
nowo (fot. 11) , ani wieszae dw6ch zna
k6w informacyjnych jeden pod drugim 
(pkt 1.5.2) . 

W odniesieniu do wyglqdu znak6w, 
rozporzqdzenie (pkt 5.2.15) nie do
puszcza zadnych dodatkowych napi
s6w czy symboli . lnformacje dotyczqce: 

. 2. Przyk/ad lqczanega aznakawania przy
s-ar u tJamwajawa-trolejbusawega na tab/i
cy zoorczej 

przewoznika (nazwa, symbol), statusu 
przystanku (np. na zqdanie, techniczny, 
dla wysiadajqcych) , nazwy przystanku, 
oznaczen linii , rozktadu jazdy - wolno 
umieszczae na niezaleznych konstruk
cjach, elementach wiaty przystankowej 
i konstrukcji wsporczej znaku. 

Co wazne (i odmienne od wi\)kszo
sci znak6w drogowych), poniewaz ozna
czenia przystank6w stuzq tez orientacji 
pieszych, zaleca si\) stosowanie znak6w 
dwustronnych (pkt 5.2.6.2 - rys. 5.2.6.7). 
W okreslonych przypadkach takze dwu
stronne powinny bye znaki 0-6 na sqsia
dujqcych z przystankiem przejsciach 
przez jezdnie (pkt 5.2.6.3). _ 

Znak przystankowy powinien bye 
umieszczany (pkt 5.2.15) w odlegtosci 0,5 
do 2 m od kraw\)dzi jezdni (zatoki przy
stankowej) . W przypadku, gdy przysta
nek potozony jest na wysepce (zwtasz
cza tramwajowej - pkt 5.2 .17) , znak 
umieszcza si\) na wysepce a nie przy kra
W\)dzi jezdni . W pionie znaki muszq bye 
zawieszone co najmniej 2 m nad ziemiq, 
a w przypadku ustawienia na chodniku -
2,2 m nad nim (pkt 1.5.3) . Do zawiesze
nia znak6w moze bye wykorzystana ty
powa konstrukcja wsporcza (stupki , 
ramy, wysi\)gniki) , ale r6wniez: latarnie, 
stupy telekomunikacyjne i trakcyjne , 
maszty sygnalizator6w, sciany budynk6w 
i elementy konstrukcyjne obiekt6w inzy
nierskich (pkt 1.5.2) . 

Warto jeszcze wspomniee, ze rozpo
rzqdzenie nie narzuca jednoznacznie 
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sposobu oznakowania przystank6w po
dw6jnych. Sugeruje jedynie (pkt 5.2.15) , 
aby w przypadkach gdy linia przystan
kowa (znak poziomy P-17) przekracza 
dtugose 30 m - umieszczae dwa znaki 
przystankowe w odlegtosci 15 m od po
czqtku i konca linii. 

Ksztalt szyldu 
przvstankowego 

Przyjmujqc powyzsze wytyczne, na
lezy rozpatrzye potrzeby wszystkich grup, 
kt6re korzystajq ze znak6w przystanko
wych - i ustalie pozqdany wyglqd catego 
szyldu , z uwzgl\)dnieniem uwarunkowan 
lokalnych (takze np. charakteru miejsca 
i element6w promocji miasta). 

Oznakowanie przystanku petni nast\)
pujqce funkcje: 
0 dla pieszych - funkcja reklamowa 

(mozliwose dost\)pu do komunikacji 
zbiorowej , potencjalne linie i kierunki 
podr6zy) ; 

Fat. 11. Razparzqdzenie z 2003 raku zakazalo 
lqczenia aznaczen paszczeg6/nych trakcji -
w etekcie pajawil si~ we Wrac/awiu nawy wz6r 
slupka przystankawega, patacznie zwany 
przez pasater6w ,zag/em". Na zdj~ciu wyglqd 
przy tymczasawa nieczynnym przystanku tram
wajawym. Warta zauwaty6, ze taka pasta6 zna
ku r6wniez nie jest zgadna z razparzqdzeniem 
(b/~dny spas6b uniewaznienia przystanku 
tramwajawega, ksztalt znak6w araz sama usta
wienie w pianie). Fat. B. Malecki 



Fot. 12. Szyld przystankowy na peronie Wf1Zia przesiadkowego Postplatz w Dreznie - widok 
w kierunku przeciwnym do nadjezdzajqcych pojazd6w (krawf1dZ peronowa po prawej stro
nie): pierwszy od prawej znak przystankowy, dalej- tablica dynamicznej informacji pasazer
skiej (z zegarem). Fot. B. Malecki 

0 dla pasazer6w poza pojazdami - funk
cja informacyjna (odnalezienie przy
stanku i wtasciwego stanowiska 
w jego obrEilbie) ; 

0 dla pasazer6w w pojazdach - funkcja 
informacyjna (identyfikacja potozenia, 
mozliwose przesiadki) ; 

0 dla kierujqcych - funkcja ostrzegaw
czo-informacyjna (zachowanie ostroz
nosci w obrEilbie przystanku, ograni
czenia w parkowaniu) ; 

0 dla kierowc6w autobus6w i trolejbu
s6w oraz motorniczych tramwaj6w -
funkcja pozycjonujqca (wskazanie do
ktadnego miejsca zatrzymania pojaz
du; ze wzgiEildu na abszernase zagad
nienia, nie bEildzie ono omawiane w ni
niejszym artykule) . 
Najbardziej zauwazalnym elementem 

szyldu przystankowego powinien zatem 
bye sam znak drogowy. Znak ten winien 
bye pierwszym elementem widocznym 
od strony jezdni i bye wykonywanym 
dwustronnie. W przypadku przystank6w 
wielu trakcji (zintegrowanych) znaki po
winny bye tqczorie w jednym rzEildzie (po
ziomo) . Znaki mogq bye wykonywane 
jako podswietlane - jest to znaczqcy 
element reklamowy i utatwia po zmroku 
adnalezienie przystanku pasazerom 
(doswiadczenia krakowskie w tym zakre
sie om6wiono w [3]). 

Obok znaku przystankowego (od 
strony chodnika, czyli na zewnqtrz jezd
ni) powinny bye umieszczone numery 
(oznaczenia) linii odjezdzajqcych z dane
go przystanku. Rzecz jasna, informacja 
ta powinna ograniczae siEil do tras pod
stawowych i wariant6w (bez kurs6w zjaz
dowych i wyjazdawych) . Przy dostEilpno
sci informacji dynamicznej, oznaczenia 
linii powinny bye uzupetnione o przewi
dywany czas odjazdu, lub wrEilCZ ujEilte na 
tablicy informacyjnej (fat. 12) . Przy od
powiedniej jakosci wskazan (por. [21]) 
moze to spetniae w zdecydowanie 

bardziej atrakcyjny spos6b zar6wno 
funkcje informacyjne dla pasazer6w, jak 
i reklamowe dla innych pieszych. Oczy
wiscie, nie nalezy zaktadae, ze systemy 
informacji dynamicznej w transporcie 
miejskim powinny ograniczae siEil tylko do 
tablic peronowych - szersze om6wienie 
tych zagadnien mozna znaleze w [20]. 

W przypadku przystank6w warunko
wych - ,na Zqdanie" czy podw6jnych, in
formacja o tym fakcie powinna znaleze 
siEil na tabliczce bezposrednio pod zna
kiem. Co warte padkreslenia, warunko
wose przystanku musi bye przedstawia
na jednoznacznie - maze obowiqzywae 
w akreslonych gadzinach (por. [15]) , ale 
nie powinna nigdy dotyczye np. wybra
nych linii . lnformacja o przystanku po
dw6jnym natomiast maze bye padana 
z kr6tkim, uzupetniajqcym wyjasnieniem 
- np.: przystanek padw6jny - pajazdy za
trzymujq si11 tylko jeden raz. 

Ostatnim (zwiqzanym z oznakowa
niem) elementem wymagajqcym om6-
wienia Sq kwestie aznaczefl stanowiska 
i nazwy przystanku. Oznaczenia stano
wisk (peron6w) istotne SCj w obrEilbie du
zych WEilZfOW przesiadkowych (terminali) 
dla pasazer6w poszukujqcych miejsca 
odjazdu zqdanego pojazdu. Oznaczenia 
te powinny bye zatem relatywnie duze 
i czytelne ze znacznej odlegtosci (fot. 13). 

Kwestie doboru nazw przystank6w 
om6wiono dogtEilbnie w [18]. Nazwy te stuzq 
do orientacji osobom podr6zujqcym -
a zatem powinny bye czytelne z wnEiltrza 
pojazd6w. Oznacza to, ze najlepiej, by byty 
umieszczane w odpowiedniej odlegtosci 
od krawEildzi peronu, r6wnolegle do niej (co 
umozliwia odczytanie przez pasazer6w 
znajdujqcych siEil w dowolnym miejscu po
jazdu) . Nazwa przystanku powinna bye na
pisana w spos6b czytelny (czcionka blo
kowa, bezszeryfowa) i umieszczona na wy
sokosci nieprzestanianej przez oczekujq
cych podr6znych (fot. 14). 

lnformacje na temat pozostatych 
zagadnien organizacji przystank6w 
mozna znaleze w: [1] (lokalizacja przy
stank6w) , [19] (organizacja terminali) , 
[16] (ksztattowanie przestrzeni pero
n6w) i [17] (ksztattowanie ich zabudowy). 

lnteligentne stupki 
przystankowe 

Rozwiqzania zwiqzane z inteligentny
mi systemami transportowymi (ITS) nie 
sprowadzajq siEil w przypadku oznakowa
nia przystank6w jedynie do prezentowa
nia pasazerom prognozowanego czasu 
oczekiwania na pojazd. W przypadku 
przystank6w warunkowych (,na zqda
nie") ich stupki mogq stae siEil elemen
tem aktywnym - umozliwiae pasazerowi 
przywotanie pojazdu. 

Tradycyjnie, aby zajqe miejsce w po
jezdzie, nalezy z odpowiednim wyprze
dzeniem, ruchem rEilki , przekazae sygnat 
do zatrzymania kierowcy lub motornicze
mu. Rozwiqzanie takie stwarza trudnosci 
przy ograniczonej widocznosci - stqd od 
dawna padaty propozycje, by przystanek 

Fot. 13. Podswietlane, czytelne z duzej odle
_g/osci, oznaczenie peronu w obrf1bie placu 
Grunwaldzkiego we Wroclawiu. Fot. B. Moleck• 



Fat. 14. Dodatkowy element oznakowania przystanku - tablica z nazwq umieszczona na da
chu w1aty (Ruda Slqska) Fat. B. Malecki 
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wyposazyc np. w sygnal swietlny urucha
miany przez osoby oczekujqce na po
jazd. Abstrahujqc od koszt6w tego rodza
ju instalacji , pojawil si~ jednak inny pro
blem - jezeli przez przystanek przebie
gajq trasy wielu linii , trudne jest osiqgni~
cie funkcjonalnosci por6wnywalnej z ge
stem r~ki Uezeli pasazerowi odpowiadajq 
pojazdy kilku linii : jak dokonac wyboru 
linii zawczasu , bqdz jak aktualizowac za
m6wienia po przyjezdzie pierwszego pa
sujqcego pojazdu?). Ostatecznie pro
blem widocznosci rozwiqzano w spos6b 
najprostszy - przyj~to , ze w przypadku 
zlych warunk6w atmosferycznych przy
stanki warunkowe majq bye obslugiwa
ne jako stale. 

Kolejne podejscie do problemu mia
lo miejsce w Ameryce P6lnocnej. Po
wszechna motoryzacja sprowadzila tam 
w wielu przypadkach transport zbiorowy 
do pelnienia wylqcznie funkcji socjalnych 
- pojedyncze linie, przebiegajqce przez 
tereny o relatywnie niskiej g~stosci 

o- 15. Obecnie znaki przystankowe slabo spelniajq swojq funkcjfi w odniesieniu do kierowc6w - umieszczone z przodu tub na srodku 
oeronu sq przez nich dostrzegane dopiero w momencie, gdy ich pojazd porusza sifi juz w obrtjbie przystanku. Na zdjtjciu rozwiqzanie tego 

'OD emu w 0/omw'lcu- slupek przystankowy umieszczono na poczqtku peronu (dla pasazer6w i motorniczych) a znak drogowy na koncu 
dla ' ·erowc6w). Fat. T Sie/icki 



zaludnienia nie byly atrakcyjne dla pasa
zer6w, zwlaszcza, gdy przystanki byly lo
kalizowane na Wt?zlach dr6g szybkiego ru
chu o slabym dostt?pie pieszych. Przybli
zenie przystank6w do zabudowy wywoly
walo natomiast inny problem - znaczne
go wydluzenia czasu podr6zy pasa2:er6w 
tranzytowych, zwlaszcza w por6wnaniu do 
komunikacji indywidualnej. 

Rozwiqzanie kanadyjskie (por. [27]) 
polegalo na zamontowaniu na przystan
kach przycisku przywolawczego (analo
gicznego, jak na przejsciach dla pieszych 
z sygnalizacjq wzbudzanq}. Po nacisnit?
ciu przycisku, na drogowskazie umiesz
czonym w odpowiedniej odleglosci przed 
zjazdem z drogi gl6wnej , pojawiala sit? 
informacja o oczekujqcym pasazerze. 
Wadq tego systemu by! duzy koszt insta
lacji kablowej oraz problemy z projekto
waniem i utrzymaniem rozkladu jazdy. 
Mimo to, obecnie - zwlaszcza w przypad
ku linii regionalnych , prowadzonych po 
przebudowywanych drogach krajowych 
(por. [8]) o utrudnionej lokalizacji przy
stank6w i dostt?pie pieszych, warto roz
wazy6 celowos6 stosowania tego rodza
ju rozwiqzan. 

W kolejnych latach problemy doty
czqce spadku przewoz6w dotknt?ly r6w
niez Europt? . W Niemczech ocenia sit?, 
ze na niekt6rych liniach nawet 80% pa
sazer6w stanowiq uczniowie - co znaczq
co utrudnia utrzymanie dotychczasowe
go poziomu oferty przewozowej (poza 
godzinami dowoz6w do szk6l) . W efek
cie racjonalizacji sieci , polqczeniu uleglo 
wiele linii , przez co utrudniony stal sit? 
dojazd do osiedli oddalonych od gl6w
nej trasy (wjazdy kieszeniowe, odgalt?zie
nia z drogi gl6wnef, wydluzenia kurs6w) . 
Tego typu wydluzenia trasy sq kosztowne, 

Fat. 16. Przyklady stylizawanych slupk6w 
przystankawych. a) wrac/awski slupek 
,staramiejski", b) slupek madernistyczny. 
Fat. B. Malecki 

lecz zaniechanie ich realizacji wiqzaloby 
sit? z odcit?ciem danej spolecznosci od 
transportu zbiorowego. 

Rozwiqzaniem problemu (por. [26]) 
bylo umieszczenie na przystankach przy
cisk6w przywolawczych nowej generacji. 
Slupek przystankowy zostal wyposazo
ny w zasilany solarnie panel z wyswietla
czem, przyciskiem i antenq GSM/GPRS. 
Pasazer zglaszajqc sit? na przystanek, wi
dzi na wyswietlaczu, za ile minut maze 
spodziewa6 sit? pojazdu. Jezeli taka ofer
ta mu odpowiada, maze (z wyprzedze
niem od 20 do minimalnie 3 minut) za 
pomocq przycisku przywolac autobus, 
przesylajqc komunikat bezposrednio 
do centrum sterowania ruchem lub ka
biny kierowcy. Rozwiqzanie takie jest 

Fat. 17. Znak przystankawy wykarzystany w ra
mach akcji reklamawej lzby Gaspadarczej Ka
munikacji Miejskiej Zamien w6z na bus - szer
szy apis znalez6 mazna w [ 11}. Fat. B. Malecki 

podejsciem posrednim - pomit?dzy trady
cyjnymi liniami o stalej trasie i przystan
kach na Zqdanie a taks6wkami zbiorowy
mi bez stalej trasy, zamawianymi z wyprze
dzeniem przez pasazera telefonicznie. 
W por6wnaniu z tym ostatnim rozwiqza
niem, system jest bardziej kosztowny dla 
operatora, bowiem to na nim spoczywa 
kwestia budowy instalacji powiadamiania 
(koszt jednego inteligentnego przystan
ku okresla sit? na poziomie 5 tys. euro [26]) , 
system charakteryzuje sit? tez wit?kszym 
stopniem anonimowosci (istnieje wit?ksze 
ryzyko bezzasadnych wezwan), ale jest 
zdecydowanie bardziej zblizony do tra
dycyjnego transportu zbiorowego (czas 
oczekiwania, regularnos6 kursowania) -
a wit?C przyjazny dla pasazera. 

Fat. 18. Przyk/ady z/ych praktyk w aznakawaniu i arganizacji przystank6w. Fat. A. Malecki (a, c) i B. Malecki (b, d) 



Podsumowanie 
Przez lata znaki przystankowe byly 

tormq reklamy przedsi~biorstwa prze
wozowego i jego us/ug. Umozliwialy 
latwq lokalizacj~ przystanku - jako 
miejsca dost~pu do systemu - wsr6d 
innych szyld6w sklepowych i reklamo
wych. Znaki intormacyjne zdecydowa
nie gorzej spelniajq tq tunkcj~ . co 
w niekt6rych sytuacjach staje si~ na
wet niebezpieczne. 

Przypadek taki ma miejsce, gdy 
przed skrzyzowaniem z sygnalizacjq 
znajduje si~ przystanek tramwajowy, na 
kt6rym pasazerowie wysiadajq na jezd
ni~ . Znaki intormacyjne przez wi~kszos6 
kierowc6w Sq ignorowane (por. tot. 15) , 
stqd zatrzymanie tramwaju przed skrzy
zowaniem (zwlaszcza przy drzwiach 
otwieranych indywidualnie przez pasa
zer6w) kojarzy6 im si~ moze z oczeki
waniem na mozliwos6 manewru (np. 
skr~tu) , a nie zatrzymaniem w celu wy
miany pasazer6w. 

Warto tu zaznaczy6, ze w wi~kszo
sci przypadk6w nie nastqpila jednak 
pelna unitikacja szyld6w przystanko
wych ze znakami intormacyjnymi - byly 
one bowiem ustawiane samodzielnie 
przez przedsi~biorstwa komunikacyjne, 
kt6re nie wykonywaly ich dok/adnie 
zgodnie z zaleceniami rozporzqdzenia 
(ksztalty, wymiary, odblaskowos6) . 
Wspomniana niezgodnos6 ulatwiala od
nalezienie przystanku pasazerom - co 
z czasem zostalo dostrzezone i niekt6re 
osrodki wprowadzily sw6j oryginalny 
wz6r slupka przystankowego, jako ele
mentu , mebli miejskich" (por. tot. 16) . 

Spelnianie tunkcji reklamowych przy 
zdecydowanie slabszym wyr6znianiu si~ 
posr6d innych szyld6w i znak6w (zar6w
no w por6wnaniu z oznakowaniem hi
storycznym, jak i np. obecnym niemiec
kim) jest silnie utrudnione. Warto jednak 
zwr6ci6 uwag~ na potencjalne mozliwo
sci wykorzystania nawet takich znak6w 
przystankowych do szerokiej promocji 
transportu zbiorowego - tot. 17. 

Niezaleznie jednak od samej tormy 
i wyglqdu, pami~ta6 nalezy, ze slupek 
przystankowy - jak i caly przystanek -
przede wszystkim ma bye tunkcjonalny. 
Pasazer oczekuje mozliwosci latwego 
odnalezi enia przystanku , czytelnej 
i dost~pnej intormacji oraz wygodnego 
dojscia do pojazdu. Niestety, tak jak za
pomniano o tym przy ratytikacji konwen
cji o znakach, tak obecnie ignoruje si~ 
cz~to te kwestie w codziennej prakty
ce tot. 18). 
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