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oznakowanie przvstankOw autobusowvch (1) 
Boguslaw Malecki 

Oznakowanie przystank6w komunikacji zbiorowej przez lata ulegalo zmianomo W odrodzonej Polsce mialo postac szyld6w 
przystankowych, w okresie PRL - latwo zauwaialnych tarcz czerwono-i61tycho R6wnolegle z transformacjq ustrojowq nast~ 
powala wymiana znak6w przystankowych na obecnie znane znaki informacyjne, poczqtkowo jeszcze czf;sciowo nawiqZUjq
ce do starej symbolikio Artykul przedstawia genezf; i historif; oznakowania, obecne uregulowania i problemy oraz kierunki 
zmian w przyszlosci, zwiqzujqce slupki przystankowe z inte/igentnymi systemami transportowymio 

Ceneza szyld6w 
przvstankowych 

Pierwsze systemy transportu pu
blicznego czt?sto w og61e nie posiada
ly wyznaczonych przystank6wo Maly 
ruch panujqcy na ulicach umozliwial za
trzymywanie sit? w dowolnych miej
scach, dogodnych dla pasazer6wo 
Z drugiej strony, zdecydowanie wolniej
szy tryb zycia nie wymuszal kursowa
nia scisle wedlug rozkladu jazdy - pa
sazerowie zatem nie musieli bye infor
mowani o dokladnych godzinach od
jazdu, istotne bylo jedynie w jakich 
dniach i godzinach polqczenie funkcjo
nuje - a takie informacje podawala npo 
prasao Rozwiqzania takie spotkae moz
na bylo zar6wno w omnibusach, jak 
i tramwajach konnycho Jeden z najbar
dziej plastycznych opis6w tego rodza
ju transportu zawiera ksiqzka [7) , prze
znaczona dla dzieci i mlodziezy: 

Kto z was wie, jak wyglqda tramwaj 
konny?(. o.) A Wif?C przede wszystkim, 
tramwaj konny to wspaniala rzeczo (. 0.) 
A jesli ktos mieszkal na Rathausstrasse 
12 i siedzial wlasnie w tramwaju kon
nym i chcial wysiqs6, to pukal calkiem 
zwyczajnie w szyb£?0 W6wczas pan (woi
nica) wolal: , Prrr!" - i pasai:er byl 
w domuo Moi:liwe, i:e przystanek znaj
dowal si£1 dopiero przy numerze 30 
lub 460 Ale Towarzystwu Tramwaj6w 
Konnych w Neustadt bylo to oboj£?tneo 
Ono mialo czaso I kon mial czaso I kon
duktor mial czaso Mieszkancy Neustadt 
r6wniei: mieli czaso A jei:eli ktos si£? na
prawd£1 spieszyl, to szedl pieszoo 

Rozw6j miast i wzrost ruchu i kon
kurencji w komunikacji zbiorowej wy
wo/al koniecznose wprowadzenia regu
lacjio Pojawily si£? zatem wyznaczone 
przystanki oraz rozklady jazdyo Jeden 
z pierwszych - jakze znamiennych -
przypadk6w regulacji mial miejsce juz 
w 1831 roku w Londynie. 10 wrzesnia 
przewoznicy funkcjonujqcy na trasie 
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Paddington - Bank utworzyli zwiqzek 
ruch 90 pojazd6w zostal tak przeorga
nizowany, by uzyskae 3-minutowy takt 
pomit?dzy godzinq 8 i 220 Nad utrzyma
niem regularnosci czuwali inspektorzy 
stowarzyszenia, rozmieszczeni w stra
tegicznych punktach trasy [2) . 

Pierwsze oznakowanie zorganizowa
nych miejsc wsiadania opieralo sit? na 
szyldach z zamieszczonym napisem 
,przystanek" i dopiskiem, okreslajqcym 
rodzaj transportu . Poczqtkowo szyldy 
byly mocowane na fasadach r6wnole
gle do jezdni. Szybko jednak zoriento
wano sit?, jak bardzo ich widocznose 
potrzebna jest pasaierom dla latwej lo
kalizacji przystank6w - i zmieniono za
wieszenie na semaforowe (prostopadle 
do jezdni). W obrt?bie plac6w i skrzyzo
wan (gdzie przystanek musial bye roz
poznawalny z wielu stron) szyldy plaskie 
bywaly natomiast zastt?powane prze
strzennymi (np. w Warszawie - podswie
tlane gabloty zwienczone czerwonq 
szklanq kulq z napisem [ 4)) 0 Szyldy z na
pisem (w niekt6rych przypadkach dwu
it?zycznym) spotkae mozna bylo na te
renie calej dzisiejszej Polski, niezaleznie 
od aktualnej przynaleznosci panstwowej 

danego osrodka (fot. 1)0 Ciekawostkt? 
stanowie moze fakt, iz w niekt6rych mia
stach Europy takie oznakowanie prze
trwalo po dzis dzien - w Wiedniu nadal 
mozna wsiqse do tramwaju spod tablicy 
,Strassenbahn Haltestelle". 

Przedwojenny konkurs 
na znaki przvstankowe 
wwarszawie 

W 1936 roku Stefan Starzynski, 6w
czesny prezydent Warszawy, oglosi/ 
konkurs na jednolite znaki dla komu
nikacji miejskiejo Konkurs ten zostal wy
grany przez mgra inzo arch . Jana Mu
charskiego [23) 0 Jego rozwiqzanie -
czerwone litery M (metro), T (tram
waj) i A (autobus), ujt?te w takiz okrqg 
- na dlugo mialy wpisae sit? w krajo
braz nie tylko Warszawy, ale wszyst
kich polskich miast. 

Pierwsze nowe slupy przystanko
we ustawiono 1 sierpnia 1938 roku 
w alejach Jerozolimskich . Na szczy
cie slupa zamontowane by/o stalowe 
kolo z liter(\ A (lub T) [4) 0 

Na prze/omie 1938 i 39 roku do sto
sowanego oznakowania pojawilo sit? 
istotne uzupelnienie: zwit?kszajqcy sit? 

Fot. 1. Oawny szyld przystankowy w Gliwicach - ze zb. antykwariatu w Gliwicach-tabr;dach. 
Fot. M Nowara 



ruch tramwajowy wywotat powstanie 
(poczqtkowo pr6bne) pierwszych 
w Warszawie przystank6w podw6j
nych, oznaczonych dodatkowym stu
pem i tablicq ,dla 2-go pociqgu" [4]. 
Zasady funkcjonowania takich przy
stank6w do dzis pozostaty niezmien
ne: pociqg zatrzymujqcy si~ na stano
wisku drugim nie zatrzymuje si~ po
nownie na stanowisku pierwszym. 

Ujednolicenie tarcz 
przystankowych 
w Niemczech 

Proces wymiany tradycyjnych szyl
d6w przystankowych na tarcze wystq
pit r6wniez w 6wczesnych Niemczech. 
W 1937 roku pojawity si~ nowe prze
pisy ruchowe dotyczqce tramwaj6w 
(BOStrab: StraBenbahn-Bau und Be
triebsordnung) . Na rok 1939 zapowia
dano analogiczne rozwiqzanie w sto
sunku do autobus6w (BOKraft: Betrieb 
von Kraftfahrunternehmen im Perso
nen-verkehr) . W zwiqzku z tym podj~
to prace nad ujednoliceniem szyld6w 
przystankowych w catych Niemczech. 
Szeroki opis wchodzqcych w6wczas 
w zycie zmian zawarty zostat w [6]. 

Jako podstaw~ znaku przyj~to lite
r~ H jako rozpoczynajqcq stowo Hal
testelle (niem. przystanek). Zatozono 
rozr6Znienie przystank6w tramwajo
wych i autobusowych: tramwajowe 
oznakowano tarczami okrqgtymi 
0 srednicy 45 lub 35 em, autobusowe 
- ramieniem semaforowym (fot. 2) 
o srednicy kota 25 lub 35 em i dtugo
sci ramienia 50 em (liczqc od srodka 
kota). Rozmiar miat zwiqzek z postrze
ganiem - wi~ksza tarcza zapobiega6 
miata zanikowi znaku wsr6d innych szyl
d6w, obecnych w srodowisku miejskim. 

Fat. 3. Niemieckie oznakowanie przystanku przymusowego przetrwa/o do dzis w oznakowa
niu specjalnym [14] na liniach tramwajowych- tarcza 02 ,stop" na przejezdzie kolejowym 
w Bytomiu tagiewnikach Zachodnich. Fat. B. Malecki (2000) 

Opr6cz tego, mniejszej wersji uzywa
no na przystankach podw6jnych. 

Wyb6r barw uwzgl~dniat znaczenie 
poszczeg61nych kolor6w w ruchu miej
skim . Czerwony zostat wykluczony, 
poniewaz byt juz wykorzystywany 
w znakach drogowych. Zdecydowano 
si~ na uzycie barw z6ttej i zielonej -
dotychczas nieobecnych (tto niemiec
kich znak6w ostrzegawczych byto bia
te). Warto wspomnie6, ze juz w zato
zeniach przewidziane zostaty trzy spo
soby wykonania znak6w: jako tarcz 
mocowanych do stup6w, tarcz monto
wanych poprzez wsporniki do scian 

oraz tarcz na podswietlanych kolum
nach. Ustalono nast~pujqce rodzaje 
przystank6w: 
0 pojedyncze (oznakowane jednq 

tarczq lub ramieniem przystanko
wym) ; 

0 podw6jne (oznakowane dwiema 
tarczami lub ramionami powieszo
nymi obok siebie); 

0 przymusowe (kwadratowa tablica 
z trzema poziomymi pasami: z6ttym, 
zielonym i z6ttym - fot. 3). 
Przy wprowadzaniu nowego ozna

kowania podkreslano [6] problemy 
ochrony pasazer6w wysiadajqcych 
i wsiadajqcych na przystankach niepo
siadajqcych wysepek (kwestia zacho
wania ostroznosci i zatrzymania innych 
pojazd6w) oraz uregulowania parko
wania pojazd6w w okolicy przystan
k6w (zakaz zatrzymywania w odlegto
sci 10 m przed i za znakiem) . Nowe 
oznakowanie nakazano wprowadzi6 
do dnia 1 kwietnia 1941 roku. 

Powojenna normalizacja 
znakow przystankowych 

Fat. 2. Niemiecki znormalizowany szyld przystanku autobusowego- ze zbior6w Muzeum Trans
portu w Dreznie. Fat. B. Malecki 

W 1945 roku w Polsce zachodniej 
(na terenach przej~tych od Rzeszy) za
chowaty si~ poniemieckie szyldy przy
stankowe, wprowadzone karnie - po
mimo trwajqcej wojny - na poczqtku 
lat 40. XX wieku. W nowych warunkach 



dokonywano ich naturalnej adaptacji : 
niemiecka, liter€? H zastE?powano pol
skim P Uak przystanek) - co potwier
dzaja, dzis archiwalne zdjE?cia np. z Wa+
brzycha. Nie udato siE? jedynie wyja
snic, czy po wojnie stosowano tez po
niemieckie oznakowanie przystank6w 
autobusowych - warto zwr6ci6 jednak 
uwagE? na takt, ze komunikacja samo
chodowa byta ograniczona do mini
mum (nawet w tak duzym osrodku jak 
Wroc+aw, pierwszy og61nodostE?pny 
, autobus" pojawi+ siE? dopiero kilka 
miesiE?CY po wojnie). 

Odmiennie wygla,dato oznakowa
nie na bytych ziemiach okupowanych, 
niewcielonych do Rzeszy - w Warsza
wie w 1940 roku wtadze okupacyjne 
nakaza+y wprowadzenie dwujE?zycz
nych szyld6w przystankowych z napi
sem , Strassenbahn Haltestelle - Przy
stanek Tramwaj6w". Po wojnie tablice 
te usuniE?tO i powr6cono do przedwo
jennych prototypowych okra,gtych 
oznaczen z literami T i A w srodku [4] . 

Z czasem konieczne stato siE? unor
mowanie oznakowania przystank6w. 
Litera P umieszczona na okra,gtej tar
czy kojarzy+a siE? z obowia,zuja,cym zna
kiem zakazu parkowania (czarne, prze
kreslone na czerwono P w takiej ob
w6dce na biatym tie). Ponadto, warto 
zauwazyc, ze - zw+aszcza na ziemiach 
zachodnich - naturalna byta tenden
cja do stosowania rozwia,zan kopiowa
nych z Warszawy. 

Ostatecznie kwestie oznakowania 
uregulowane zosta+y za pomoca, odpo
wiedniej normy branzowej (znaki przy
stankowe nie byty ujE?te w kodeksie 
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Fat. 5. Skomplikowane pod wzgl(ldem kolorystyki oznakowanie przystank6w PKS: a) w komu
nikacji miejskiej, b) w komunikacji mi(ldzyosiedlowej. Fat. P Puchalski (a) i B. Malecki (b) 

drogowym) . Wzory tarcz narzucita nor
ma BN-67/9396-011 - przyjE?to , ze 
przystanek autobusowy oznakowany 
bE?dzie za pomoca, czerwonej litery A 
na z6+tym tie w czerwonej obw6dce 
(pierscieniu) . Na przystankach tram
wajowych wykorzystywano liter€? T. 
Problemem byty trolejbusy - przyjE?
to, ze liter€? T nalezy uzupetnic dopi
skiem , BUS" (biatym na czarnym tie 
por. [4]) . Wykonanie takich tarcz byto 
jednak na tyle ktopotliwe, ze w niekt6-
rych osrodkach wz6r upraszczano -
malowano dopisek , BUS" czerwona, 
tarba, , przerywaja,c cia,gtosc litery T 
(Lublin) lub dodaja,c ,-bus" z jej boku 
(Tychy) . W miastach nieposiadaja,cych 
tramwaj6w zdarzato siE? nawet zawie
szanie zwyktych tarcz T (np. Lublin , 
Sopot). 

Uregulowano spos6b oznaczania 
statusu przystank6w. Napis , NA ZI\DA
N IE" by+ malowany na biato na zielonym 

poziomym pasie. Oznakowanie przy
stank6w podw6jnych wykonywano 
na dwa sposoby: albo niemieckim 
wzorem zawieszano symetrycznie 
dwie tarcze przystankowe na jednym 
stu pie , albo stawiano dwa stupy, ana 
nich przy tarczach montowano do
datkowe biate przywieszki , numeru
ja,ce stanowiska czarnymi rzymskimi 
cytrami I i II. 

Warto zauwazyc, ze w okresie po
wojennym r6wniez wprowadzono pod
swietlane znaki przystankowe (tot. 4) . 
Opr6cz tatwiejszej lokalizacji przystan
k6w po zmroku, miaty za zadanie r6w
niez stanowic , dekoracyjny element 
wystroju ulic" [22] . Podswietlane zna
ki wystE?powa+y gt6wnie w dw6ch od
mianach: jako samodzielne znaki 
montowane na latarniach oraz jako 
element kolumn swietlnych - podswie
tlanych z6+tych gablot z rozktadami 
jazdy, w kt6rych g6rnej CZE?SCi umiesz
czano plastikowe t+oczone znaki A, T 
ba,dz T-bus. 

Fat. 4. Podswietlane znaki przystankowe okresu PRL. a) samodzielny znak, montowany na 
latarniach tub wiatach; b) gablota przystankowa. Ze zbior6w R. Grochowiaka 

OdrE?bne (i jeszcze bardziej skom
plikowane w kolorystyce - por. tot. 5) 
oznakowanie przewidziano dla przewo
z6w organizowanych przez PKS [12] . 
W przewozach miejskich znaki byty 
analogiczne , choc r6znity siE? kola
rem i kszta+tem: litera A i (niezamkniE?
ty) pierscien byty granatowe, au g6ry 
znaku znajdowa+ siE? grzebien z dodat
kowym napisem PKS (czerwonym 
z czarnym cieniem) . W komunikacji re
gionalnej (, miE?dzyosiedlowej") stoso
wano granatowy znak kierownicy 
z niebieskimi retleksami, r6wniez 
z napisem PKS na grzebieniu - dodat
kowo uzupetniany tabliczka, z nazwa, 
przystanku. Napis , NA ZADANIE" 
w obu przypadkach miat bye malowa
ny na czerwono . 

AUTOBUSV 



Co warto podkresli6, z kolorystyka, 
znak6w korespondowat og61nopolski 
wz6r malowania autobus6w (pojazdy 
komunikacji miejskiej malowane byty 
kremowo-czerwono, wozy PKS zas -
kremowo-granatowo). 

Problem mikrobusow 
Rozw6j motoryzacji w latach 60. 

i 70. XX wieku znacza,co wptyna,t na 
kierunki i sposoby rozbudowy ukta
du komunikacyjnego miast. DostEiJp
nos6 mikrobus6w Nysa spowodowa
ta mozliwos6 uruchamiania pota,czen 
pasazerskich o odmiennej postaci 
nie tylko zabieraja,cych jednorazowo 
mniej os6b, ale r6wniez charaktery
zuja,cych siEiJ innym sposobem obstu
gi przystank6w. 

Najlepiej te zatozenia spetniaty mi
krobusowe linie nocne, uruchomione 
na przetomie 1975 i 1976 roku we Wro
ctawiu (szerzej : [13)). Kursowaty one 
na zasadzie zbiorowych taks6wek li 
niowych - marszrutek (wsiadanie na 
przystankach , wysiadanie w dowol
nym miejscu na trasie przejazdu) . Po
ta,czenia mikrobusowe (o r6znych za
sadach obstugi) uruchamiane byty tez 
m.in . w G6rnosla,skim OkrEiJgu Przemy
stowym, Krakowie i Warszawie - gdzie 
na tarczach przystankowych pojawita 
siEiJiitera M. 

Zuzycie posiadanych mikrobus6w 
i kryzys gospodarczy pocza,tku lat 
80. ub. wieku uniemozliwit szersza, eks
ploatacjEiJ tego rodzaju rozwia,zan .:... po
pularne , nyski " wr6city na drogi dopie
ro kilkanascie lat p6Zniej, w zupetnie 
innej rzeczywistosci gospodarczej. 
Litera M mogta natomiast zosta6 przy
wr6cona do swego pierwotnego prze
znaczenia - oznakowania przystank6w 
metra (trzeba jednak zaznaczy6, 
iz obecny znak warszawskiego metra 
jest wynikiem plebiscytu z 1983 r. i od
biega od oryginalnego projektu J. Mu
charskiego- szerzej [23)) . 
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