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PROPOZYJCJA METODY OCENY WIAT PRZYSTANKOWYCH KOMUNIKACJI 

MIEJSKIEJ POD KĄTEM STANU BEZPIECZEŃSTWA 

ICH UŻYTKOWNIKÓW 

 

W artykule przedstawiono metodę oceny  wiat przystankowych komunikacji miejskiej pod kątem bezpieczeństwa ich użyt-

kowników oraz uzyskane wyniki oceny otrzymane podczas weryfikacji metody na wybranych obiektach badawczych. Integralną 

część opracowania stanowią wskaźniki, mierniki oraz zasady prowadzenia oceny. Metodę poddano weryfikacji, oceniając 67 

wybranych przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Olsztyn. 

 

WSTĘP 

Transport odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce. Sprawne 
przemieszczanie osób i ładunków w dużej mierze wpływa na atrak-
cyjność krajów, regionów i miast. Organizacja transportu miejskiego, 
ze względu na charakter miast, w których występują duże skupiska 
ludności, stanowi szczególnie trudne zadanie [2]. Realizacja tego 
zadania powinna przebiegać ze szczególnym uwzględnieniem 
bezpieczeństwa ludzi i sprzętu. Uzyskane wyniki przeprowadzonej 
dla celów niniejszego opracowania oceny mają pozwolić na wska-
zanie brakujących, zaniedbanych lub zagrażających życiu elemen-
tów infrastruktury przystankowej, będącej nieodłącznym elementem 
przestrzeni publicznej. W związku z powyższym podjęto próbę 
opracowania i prezentacji metody oceny bezpieczeństwa użytkow-
ników przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej w aspekcie 
stanu zagospodarowania wiat przystankowych. Opracowaną meto-
dę poddano weryfikacji na wybranych obiektach badawczych. 

1. TRANSPORT MIEJSKI 

Współczesny miejski transport zbiorowy można zdefiniować ja-
ko zaplanowane i zorganizowane przez miasto świadczenie usług 
przewozowych wykonywane za pomocą środków komunikacji miej-
skiej z wykorzystaniem dobrze zorganizowanej infrastruktury dro-
gowej i przestrzennej. Zdaniem Saniuk i Witkowskiego w transpor-
cie miejskim poza przepływami osobowymi poważną ich część 
stanowią przewozy wszelkiego rodzaju ładunków. Zarówno prze-
pływy osób, jak i przewozy ładunków realizowane są z wykorzysta-
niem infrastruktury liniowej transportu [4]. Podana definicja jest 
rozwinięciem rozważań Witkowskiego, który w 2007 roku zauważył, 
że transport miejski obejmuje przewóz osób, transport zaopatrze-
niowy oraz wywóz odpadów i nieczystości [7]. Z kolei Starowicz 
modyfikuje wyżej przytoczoną definicję transportu miejskiego twier-
dząc, że pojęcie to jest ściśle związane jest z transportem pasażer-
skim i stosowane zamiennie z pojęciem komunikacja miejska [5]. 
Gadziński natomiast zauważa, że w tematyce obejmującej przewo-
zy większej liczby osób na niewielkie odległości można spotkać 
zróżnicowaną terminologię. Działalność o takim charakterze prze-
wozowym w różnego rodzaju opracowaniach bywa określana wy-
miennie transportem: zbiorowym, miejskim, publicznym, lokalnym, 
wewnątrz aglomeracyjnym, czy pasażerskim. Często jako synonim 

pojęcia transport stosuje się słowo komunikacja, a tym samym 
liczba dostępnych pojęć wzrasta [3]. Większa liczba definicji zazna-
cza konieczność prowadzenia analizy w szeroko rozumianym peł-
nym procesie transportowym. Oznacza to wymóg zwrócenia uwagi 
na zachodzące relacje pomiędzy funkcjonowaniem miast, a komu-
nikacją miejską, które sprawiają, że jakość działania komunikacji 
staje się jednym z najważniejszych komponentów życia w mieście 
[8]. 

Obecnie zbiorowa komunikacja miejska wykorzystuje kilka sys-
temów transportu: autobusowy, tramwajowy, kolejowy, trolejbusowy 
oraz metro. W stosunku do samochodów osobowych ma ona dwie 
ważne zalety – zmniejsza poziom korków oraz oddziaływanie na 
środowisko naturalne [6]. Niestety w ostatnich latach udział komuni-
kacji zbiorowej w podróżach miejskich w Europie znacząco ulega 
zmniejszeniu. Brzeziński i Rezow twierdzą, że jednym z czynników 
mogącym pozytywnie wpłynąć na wzrost odsetka osób korzystają-
cych z komunikacji miejskiej jest:  bezpieczeństwo i komfort podró-
żowania; wprowadzanie do użytku nowoczesnego proekologicznego 
taboru; wydzielanie ulic, jezdni lub pasów ruchu dla transportu 
zbiorowego; nowoczesne rozwiązania w zakresie infrastruktury np. 
nowoczesne platformy przystankowe oraz systemy dynamicznej 
informacji pasażerskiej [1]. 

2. OPRACOWANIE WSKAŹNIKÓW I MIERNIKÓW 
OCENY 

Wyboru ocenianych elementów dokonano w oparciu o badania 
ankietowe przeprowadzone na 100 osobach, będących specjalista-
mi branży transportu miejskiego. Wynikiem przeprowadzonych 
badań ankietowych było także określenie wag określających istot-
ność danego elementu przestrzeni w aspekcie bezpieczeństwa 
osób korzystających z komunikacji miejskiej. W celu przeprowadze-
nie oceny dla wcześniej wybranych wskaźników oceny należało 
opracować ich mierniki. Lista wskaźników oraz mierników oceny 
wraz z przyznaną punktacją za różne stany elementów przestrzeni 
lub rodzajem oraz poziomem oferowanych usług została przedsta-
wiona w tabeli 1. 

Tab. 1. Tabela wskaźników i mierników oceny 
Nazwa wskaźnika Waga Mierniki/stan zagospodarowania prze-

strzeni 
Punktacja 

Monitoring 0,0728 obejmujący swoim zasięgiem teren wiaty 
przystankowej oraz najbliższe otoczenie 

2 
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obejmujący swoim zasięgiem tylko teren 
wiaty przystankowej 

1 

brak 0 

Oświetlenie przy-
stanku 

0,0703 obejmujące swoim zasięgiem teren wiaty 
przystankowej oraz najbliższe otoczenie 

2 

obejmujące swoim zasięgiem tylko teren 
wiaty przystankowej 

1 

brak 0 

Konstrukcja wiaty 
przystankowej oraz 
materiały wykończe-
niowy wiaty przy-
stankowej 

0,0700 wiata o konstrukcji szkieletowej, ze 
ścianami wykonanymi z przeźroczystego 
materiału (np. szkło hartowane) 

2 

wiata o konstrukcji szkieletowej, tylko z 
dwiema ścianami wykonanymi z prze-
źroczystego materiału (np. szkło harto-
wane) 

1 

wiata o konstrukcji szkieletowej, ze 
ścianami nieprzeźroczystymi lub brak 
wiaty   

0 

Stan techniczny 
przystanku 

0,0692 wzorowy 2 

zadowalający 1 

zły 0 

Tabliczka z nume-
rami linii obsługiwa-
nymi przez przysta-
nek 

0,0687 o barwach kontrastowych, dobrze 
widoczna z autobusu, posiadająca 
numer i nazwę przystanku 

2 

mało czytelna, brak numeru przystanku 
albo nazwy przystanku 

1 

brak tabliczki z numerami linii obsługi-
wanymi przez przystanek 

0 

Rozkład jazdy 0,0687 wyświetlany na tablicy elektronicznej 2 

naklejany pokryty, folią chroniącą przed 
warunkami atmosferycznymi 

1 

brak 0 

Schemat linii auto-
busowej 

0,0678 w formie mapy 2 

w formie opisowej 1 

brak 0 

Zieleń osłaniająca 
przystanek i jego 
bezpośrednie 
sąsiedztwo 

0,0671 brak 2 

tylko starannie pielęgnowane wysokie 
drzewa 

1 

zaniedbane krzaki i chaszcze 0 

Tabliczka informa-
cyjna z nazwą ulicy 
i/lub przystanku oraz 
numerem przystanku 

0,0659 o barwach kontrastowych, dobrze 
widoczna z autobusu, posiadająca 
numer i/lub nazwę przystanku lub ulicy 

2 

mało czytelna, brak numeru przystanku, 
nazwy przystanku lub ulicy 

1 

brak 0 

Automat z biletami 0,0654 posiadający interfejs w języku polskim 
oraz angielskim 

2 

posiadający interfejs tylko w języku 
polskim 

1 

brak 0 

Elektroniczna tablica 
informacji przystan-
kowej 

0,0645 duża czytelna 2 

mała, mało czytelna 1 

brak 0 

Sieć Wi-fi umożliwia-
jąca sprawdzenie 
połączeń autobuso-
wych 

0,0637 dostępna bez ograniczeń 2 

dostępna z  ograniczeniami 1 

brak 0 

Płytki prowadzące 
dla niewidomych i 
niedowidzących 

0,0634 o wysokich wypustkach 2 

o niskich wypustkach 1 

brak 0 

Oznakowanie w 
rozkładzie jazdy 
autobusów przysto-
sowanych dla osób 
niepełnosprawnych 

0,0629 autobusy wyeksponowane w tekście 2 

oznakowane autobusy niewyekspono-
wane w tekście 

1 

brak oznaczenia 0 

Rodzaj zjazdu z 
pasa ruchu na  teren 
zatoczki autobuso-
wej 

0,0596 zjazd z buspasa   2 

z pasa jezdni przeznaczonego dla 
wszystkich uczestników ruchu 

1 

brak zjazdu i zatoczki autobusowej 0 

3. ZASADY OCENY 

Ocenę należy prowadzić według poniższych zasad: 
– do oceny należy wykorzystać wskaźniki oraz mierniki opisane w 

niniejszym opracowaniu, 

– niezbędne do oceny dane oraz informacje należy pozyskać 
podczas wywiadu terenowego,  

– podczas wywiadu terenowego proponuje się uzupełnić uprosz-
czoną kartę oceny, w ramach której zawarto wskaźniki oraz 
mierniki oceny, 

– ocenie nie podlegają przystanki na żądanie oraz przystanki 
tymczasowe zlokalizowane wzdłuż ocenianej linii autobusowej, 

– na potrzeby niniejszego opracowania wyodrębniono cztery klasy 
stanu bezpieczeństwa przystanków autobusowych miejskiego 
transportu zbiorowego: (klasa I - przedział uzyskanych punktów: 
1,5000 ≤ x ≤ 2,0000) stan bezpieczeństwa użytkowników przy-
stanku autobusowego na bardzo wysokim poziomie; (klasa II – 
przedział uzyskanych punktów 1,0000 ≤ x < 1,5000)  stan bez-
pieczeństwa użytkowników przystanku autobusowego na wyso-
kim poziomie; (klasa III przedział uzyskanych punktów  
0,5000 ≤ x < 1,0000) stan bezpieczeństwa użytkowników przy-
stanku autobusowego na średnim poziomie; (klasa IV przedział 
uzyskanych punktów 0,0000 ≤ x < 0,5000) stan bezpieczeństwa 
użytkowników przystanku autobusowego na niskim poziomie. 

4. WERYFIKACJA METODY NA WYBRANYM OBIEKCIE 
BADAWCZYM 

Po modernizacji miejskiej sieci komunikacyjnej wynikającej 
głównie z budowy i oddania do użytkowania trzech linii tramwajo-
wych obecnie na terenie miasta Olsztyn funkcjonują trzydzieści trzy 
linie autobusowe dzienne i dwie linie autobusowe nocne.  W oparciu 
o informacje uzyskane od Zarządu Dróg Zieleni i Transportu stwier-
dzono, że największe obciążenie w dni powszednie w ciągu roku 
szkolnego notuje się na liniach numer 109 oraz 120. W ciągu całego 
roku najbardziej obciążona jest linia nr 120, która łączy osiedle 
Pieczewo z Dworcem Głównym biegnąc przy osiedlach Nagórki, 
Jaroty, Kormoran, Śródmieście oraz Kętrzyńskiego. W związku z 
powyższym postanowiono przeprowadzić weryfikację metody pod-
dając ocenie przystanki autobusowe zlokalizowane wzdłuż linii 
autobusowych 109 i 120. W poniższych tabelach 2, 3 przedstawio-
no zbiorcze wyniki przeprowadzonej oceny. 

 
Tab. 2. Tabela zbiorczych wyników oceny przystanków  

autobusowych linii nr 109 
 
Nazwa  
przystanku 

Kierunek linii: Podleśna –  
Słoneczny Stok 

Kierunek linii: Słoneczny 
Stok – Podleśna 

Punktacja Klasa Punktacja Klasa 

Os. Podleśna 0,0000 IV 0,0000 IV 

Bydgoska 1,4337 II 0,6127 III 

H. Sawickiej 0,9675 III 1,1031 II 

Limanowskiego 1,4262 II 1,0255 II 

Partyzantów 0,9560 III 1,4862 II 

Plac Puławskiego 0,2732 IV 0,8913 III 

Filharmonia 1,5008 I 1,1718 II 

Centrum 1,8726 I 1,8726 I 

Wysoka Brama 1,3625 II 1,3625 II 

Pl. Roosevelta 1,5508 I 1,5508 I 

Os. Podgrodzie 0,9689 III 1,2223 II 

Armii Krajowej 1,4200 II 1,2223 II 

Uniwersytet – Rektorat 1,1627 II 0,9689 III 

Uniwersytet -  
Prawocheńskiego 

1,2262 II 1,4200 II 

Uniwersytet – Stadion 0,9593 III 0,9593 III 

Uniwersytet –  
C. Konferencyjne 

1,1627 II 1,4912 II 

Uniwersytet – Świetlista 0,6073 III ---- --- 

Uniwersytet Słoneczna 0,5399 III 1,0171 II 

Słoneczny Stok 0,6731 III 0,6731 III 
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Tab. 3. Tabela zbiorczych wyników oceny przystanków  
autobusowych linii nr 120 

 
Nazwa  
przystanku 

Kierunek linii:  
Dworzec Główny – 
Pieczewo 

Kierunek linii:  
Pieczewo –  
Dworzec Główny 

Punktacja Klasa Punktacja Klasa 

Dworzec Główny 1,6170 I 1,5470 I 

Partyzantów 0,9560 III 1,4862 II 

Teatr im. S. Jaracza 1,6766 I 1,6170 I 

Centrum 1,8726 I 1,8726 I 

Skwer Wakara 1,8726 I 1,8726 I 

Szpital Wojewódzki 1,1429 II 1,1429 II 

Szpital Dziecięcy 1,0851 II 1,6170 I 

Tesco 1,2885 II 0,9419 III 

Synów Pułku 1,0023 II 1,0023 II 

Wańkowicza 1,3577 II 1,0851 II 

Carrefour 1,1429 II 1,1421 II 

Boeinga 1,1429 II 1,1429 II 

Krasickiego – Wilczyńskiego 0,5424 III 1,6862 I 

Gębika  0,7352 III 1,1429 II 

Pieczewo 0,5929 III 0,9983 III 

PODSUMOWANIE 

W wyniku weryfikacji metody na wybranym obiekcie badaw-
czym sformułowano następujące wnioski:  

– na ogólną liczbę 67 ocenianych przystanków, 15 obiektom 
przypisano klasę pierwszą, 31 klasę drugą, klasę trzecią 18 
przystankom, natomiast 3 klasę czwartą najgorszą,  

– znaczący wpływ na zakwalifikowanie przystanków do klasy 
II miał fakt braku wyposażenia ocenianych obiektów w elek-
troniczne tablice informacji pasażerskiej, 

– mocną stroną są czytelne i dobrze zabezpieczone przed 
czynnikami zewnętrznymi rozkłady jazdy, 

– kolorystka przystanków jest stonowana i pasująca do oto-
czenia. Większość obiektów stanowią wiaty o konstrukcji 
szkieletowej ze ścianami z przeźroczystego materiału. W 
dość prosty sposób można je myć oraz konserwować, 

W wyniku analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że każdy z 
ocenianych przystanków posiada tabliczkę symbolizującą przysta-
nek autobusowy, tabliczkę z numerami linii, które obsługuje danych 
przystanek. W celu podniesienia bezpieczeństwa wąskiej grupy 
użytkowników, jakimi są osoby niewidome wskazanym byłoby za-
montowanie wzdłuż krawężników platform przystankowych wypu-
kłych płytek chodnikowych sygnalizujących bliskość zatoczki auto-
busowej. Reasumując uzyskane przy zastosowaniu niniejszej meto-
dy wyniki oceny pozwalają na wskazanie elementów brakujących w 
wyposażeniu przystanków autobusowych. W oparciu o nie można 
zaplanować modernizację i podjąć odpowiednie działania, których 
efektem będzie poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni 

przystanków. Opracowaną metodę oceny stanu infrastruktury przy-
stankowej można wykorzystać na terenie całego kraju. 
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A proposal for a method to evaluate bus shelters of the public 
transport network in view of passenger safety 

The article presents a method for evaluating bus shelters 

of the public transport network in view of passenger safety. 

The proposed method was verified in selected facilities, and 

the results of the assessment are discussed in the paper. 

Evaluation indicators, measures and principles constitute an 

integral part of the study. The method was validated by eval-

uating 67 bus stops located in the city of Olsztyn 
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