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SySTeM PRzySTANkóW NA żądANie  
W WARSzAWie – BAdANie zJAWiSkA  
NieuzASAdNioNeGo użyWANiA  
PRzyCiSkóW SToP W AuToBuSACh1

Streszczenie. W ramach szeregu badań związanych w pomysłem wdro
żenia w Warszawie systemu przystanków na żądanie (SPNŻ) wykonano 
obserwację zachowań pasażerów polegających na naciskaniu przycisków 
STOP w pojeździe, pomimo że planują oni wysiąść na przystanku obowiąz
kowym. W artykule przedstawiono wyniki tej obserwacji, pokazując takie 
elementy jak: zasięg zjawiska w zależności od lokalizacji przystanku, zasięg 
zjawiska w zależności od linii autobusowej, zasięg zjawiska w zależności od 
rodzaju pojazdu, opinie pasażerów na temat zjawiska. Jak stwierdzono na 
podstawie wyników badań, przed około 20% przystanków obowiązkowych 
pasażerowie naciskają przycisk STOP, pomimo że pojazd i tak na tym przy
stanku powinien się zatrzymać. Okazało się jednak, że trudno jest usta
lić jednoznaczną przyczynę występowania tego typu zachowań. Niestety 
wyniki badań nie są reprezentatywne w skali całej aglomeracji, jednak na 
aktualnym etapie podejrzewa się, że głównymi czynnikami wpływającymi 
na zaistnienie zbędnych naciśnięć przycisku STOP są w pewnym stopniu: 
typ pojazdu, w którym pasażer się przemieszcza (a konkretnie dostępność 
w nim przycisków STOP), rodzaj linii autobusowej oraz czynniki psycho
logiczne, takie jak np. niepewność pasażerów, czy pojazd zatrzyma się na 
najbliższym przystanku (wynikająca z różnych przyczyn). Możliwe rów
nież, że występują wahania częstotliwości zbędnych naciśnięć w godzinach 
szczytów komunikacyjnych i poza nimi. Być może warto byłoby to badanie 
rozszerzyć i uszczegółowić. Niemniej uznano, że zaobserwowanie takich 
zachowań pasażerskich może nie tylko ułatwić przekonanie pasażerów do 
projektu SPNŻ, ale również decydentów do tego, że część społeczeństwa 
wykazuje świadome lub nieświadome przygotowanie do takich czynności 
jak zamiana przystanków stałych na nieobowiązkowe.
Słowa kluczowe: przystanki na żądanie, publiczny transport autobuso
wy, transport zbiorowy

Wprowadzenie
W poprzednim artykule2 przedstawiono wyniki badań opinii 
pasażerów i kierowców warszawskiej komunikacji miejskiej 
na temat różnych aspektów związanych z istnieniem przy
stanków na żądanie. Tym razem skupiono się na ciekawym 
zjawisku, jakiego występowanie zauważono w stołecznych 
autobusach miejskich. Stwierdzono bowiem, że pasażerowie 
naciskają przyciski STOP w pojazdach nie tylko przed przy
stankami nieobowiązkowymi, ale również na dojeździe do 
przystanków stałych. Zachowania takie zdarzały się na tyle 
często, że postanowiono podjąć próbę oszacowania ich często
tliwości i zdefiniowania przyczyn. Stwierdzono, że informacje 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2013. 
2 Zych M., System przystanków na żądanie w Warszawie – badania opinii pasażerów i kie-

rowców autobusów miejskich, „Transport Miejski i Regionalny”,2013, nr 1. 

uzyskane z takiej analizy mogą nie tylko pomóc przy podej
mowaniu decyzji związanych z wdrażaniem systemu przy
stanków na żądanie, ale również pokazać, jak w rzeczywisto
ści pasażerowie posługują się przyciskami STOP (chociażby 
czy uważają konieczność korzystania z nich za uciążliwą).

charakterystyka badania
Opisane w tym artykule badanie przeprowadzono przy wy
korzystaniu metody obserwacji uczestniczącej w terminie 
od 1 do 31 października 2011 roku3. Polegała ona na od
notowywaniu każdego naciśnięcia przez pasażera przycisku 
STOP dokonanego przed przystankiem obowiązkowym. 
Obserwator w trakcie trwania badania obserwował za
chowania pasażerów na 4494 przystankach stałych (w tym 
badaniu przystanki na żądanie pominięto jako nieistotne 
dla wyników) i swoim zasięgiem objął głównie korytarz 
transportowy pomiędzy przystankami „Torfowa” i „SGGW 
Rektorat”, ale również kilka innych rejonów. Główny za
sięg geograficzny badań prezentuje rysunek 1. 

 

3 W opinii ZTM przeprowadzanie większości pomiarów zaleca się wykonywać 
w marcu lub październiku gdyż miesiące te uznawane są jako miesiące o najwyż
szym obciążeniu transportu zbiorowego.

4 Oszacowano, że przeciętny mieszkaniec np. dzielnicy Wesoła jeżdżąc regularnie do 
pracy do Śródmieścia przejeżdża około 450–500 przystanków stałych miesięcznie.

Rys. 1. Zasięg geograficzny badania
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.ztm.waw.pl
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charakterystyka próby
Dokonano w sumie 449 przejazdów przez 87 różnych 
przystanków obowiązkowych. Na 46 z tych przystan
ków zaobserwowano co najmniej jedno zbędne naciśnię
cie przycisku STOP (dokonano 340 przejazdów przez te 
46 przystanków). W sumie odnotowano 89 przypadków 
zbędnego naciśnięcia przycisku STOP. Zestawienie wyni
ków przedstawia tabela 1. Czcionką pogrubioną zazna
czono w niej przystanki, które obserwowano najwięcej 
razy i na podstawie których w związku z tym będą wycią
gane dalsze wnioski5. 

Liczbę obserwacji zbędnych przyciśnięć STOP w po
dziale na okres międzyszczytowy, szczyt popołudniowy 
i okres wieczorny6 w dni robocze przedstawiono na rysun
ku 2. Pominięto weekendy, ponieważ w te dni dokonano 
zaledwie 12% obserwacji. Zauważyć można, że w dni robo
cze w czasie szczytu popołudniowego częstotliwość zbęd

5 Eliminacji takiej dokonano na podstawie odcięcia dolnego kwartyla – ponieważ 
najwyższa liczba przejazdów wyniosła 26 dolny kwartyl ma wartość 6,5 zatem 
mieszczą się w nim wszystkie przystanki, które obserwowano najwyżej 6 razy.

6 W Warszawie wymienione przedziały czasowe występują w godzinach zgodnych 
z rysunkiem 2 z tolerancją ok. 30 minut.

Lista przystanków, na których dokonywano obserwacji i na których 
zaobserwowano co najmniej jedno zbędne naciśnięcie STOP
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1. Praskiego Pułku 13 3 pl. Szembeka 1 1

Afrykańska 3 1 pl. Trzech Krzyży 1 1

al. Witosa 16 3 pl. Zawiszy 1 1

Batumi 4 1 Płowiecka 13 2

Berestecka 1 1 Pogodna 7 1

Bitwy Warsz. 1820 r. 2 1 Potockich 1 1

Bukowskiego 1 1 Rawar 4 1

CH Promenada 5 1 Rezedowa 1 1

Dolina Służ. 16 5 Rondo Zesł. Syb. 2 1

Dworzec Gdański 1 1 Rzymowskiego 2 1

Gocław 19 6 Sagali 15 6

Gocławek 2 1 Saska 6 3

Horbaczewskiego 1 1 Sezam 1 1

Kajki 26 3 SGGW Bibl. 19 6

Łysakowska 1 1 SGGW Rektorat 11 1

Marmurowa 9 3 Taśmowa 1 1

Metro Politechnika 5 1 Torfowa 14 2

Metro Służew 9 1 Trakt Lubelski 25 5

Nizinna 6 1 Trawiasta 25 4

Noskowskiego 11 3 Wiatraczna 1 1

Nowoursynowska 19 3 WKD Raków 2 1

Okularowa 1 2 Wróbla 7 1

pl. Na Rozdrożu 7 1 Żółkiewskiego 2 1

RAZEM: 340 89

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych

Tabela 1

nych naciśnięć STOP nieznacznie wzrastała w porównaniu 
do dwóch sąsiadujących pór dnia. Wartość tej różnicy nie 
jest bardzo znacząca (maksymalnie w szczycie na ok. 24% 
przystanków zbędnie naciskano STOP, a mini malnie  
w okresie międzyszczytowym na ok. 16% przystanków), 
jednak jest to zauważalne. Można zatem domniemywać, że 
pewien wpływ na częstotliwość zbędnych naciśnięć STOP 
ma pora dnia (szczyt komunikacyjny lub poza szczytem).

Zwrócono również uwagę na strukturę próby pod 
względem płci i szacunkowego wieku pasażerów dokonują
cych zbędnych naciśnięć. Charakterystyka demograficzna 
tej grupy osób przedstawiona została na rysunku 3. Ogólna 
liczebność według podziału na płeć wynosiła odpowiednio: 
kobiety – 30% obserwacji, mężczyźni – 29% obserwacji, 
a w 40% przypadków nie udało się określić, kto nacisnął 
przycisk STOP. 

Na rysunku 4 natomiast pokazano pojazdy, w jakich 
dokonywano obserwacji. Statystyka ta jest istotna ze 
względu na liczbę przycisków STOP znajdujących się w po
jeździe. Dlatego też rozróżniono różne serie autobusów 
Solaris Urbino 18, gdyż kolejne z nich miały coraz więcej 
przycisków. Zaczynano również stosować podświetlenie 
przycisków STOP, a także instalowano coraz sprawniej 
działające wyświetlacze LCD informujące m.in. o naci
śnięciu przycisku.

Rys. 2. Procentowy udział obserwacji zbędnych naciśnięć STOP w ogólnej liczbie przebada-
nych przystanków w poszczególnych okresach doby w dni robocze
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych

Rys. 3. Struktura grupy pasażerów zbędnie naciskających przycisk STOP według płci i wieku
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych
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Podstawowe wyniki obserwacji
Głównym celem badania było stwierdzenie, jak często pa
sażerowie naciskają STOP na dojeździe do przystanków 
stałych. Podstawowym wynikiem badania jest zatem udział 
procentowy przystanków z zaobserwowanym zbędnym na
ciśnięciem. Na rysunku 5 można zaobserwować, że po po
czątkowym wysokim udziale procentowym, wynikającym 
zapewne ze zbyt małej próby, następuje spłaszczenie trendu, 
który następnie zaczyna się utrzymywać na stałym poziomie 
około 20%. Oznacza to, że na około 20% przystanków sta
łych, przez które przejeżdża autobus, następuje naciśniecie 
przycisku STOP, pomimo że nie ma takiej konieczności.

bą zaobserwowanych zbędnych naciśnięć. Zatem dostępność 
pod względem przesiadkowym nie jest raczej przyczyną wy
stępowania omawianego zjawiska.

Nie można również stwierdzić, żeby wpływ na liczbę 
zbędnych naciśnięć miał poziom wymiany pasażerskiej. 
Z pokazanych na rysunku 6 przystanków największą wy
mianą pasażerską charakteryzują się m.in. „Metro Służew”, 
„SGGW Rektorat” oraz „Sagali”, które zupełnie różnią się 
wynikami obserwacji. Nie znaleziono tutaj więc jedno
znacznej odpowiedzi na pytanie, czy na zbędne naciśnięcia 
STOP ma wpływ lokalizacja przystanku.

Wyniki obserwacji według linii autobusowych i typów pojazdów
Ponieważ na podstawie opisanych wcześniej analiz nie zna
leziono przyczyny dokonywania zbędnych naciśnięć STOP, 
postanowiono sprawdzić, czy wpływ na to może mieć cha
rakter linii autobusowej lub typ pojazdu. W tabeli 2 zapre
zentowano wyniki obserwacji według poszczególnych linii 
autobusowych.

Rys. 4. Liczba pojazdów, w których przeprowadzano obserwacje według typów pojazdów
Źródło: pracowanie na podstawie wyników badań własnych

Rys. 5. Skumulowane wartości udziałów procentowych przystanków, przed którymi zbędnie 
naciśnięto przycisk STOP 
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych

Wyniki obserwacji według przystanków
Samo zaobserwowanie zbędnego naciskania przycisku 
STOP nie jest jednak wystarczające do pokazania możli
wych przyczyn wykonywania tej czynności przez pasaże
rów. Dlatego też rozpatrzono m.in., czy istnieją jakieś cechy 
wspólne przystanków, na których zbędnie naciskano przy
cisk STOP. 

Na rys. 6 można zaobserwować, na których przystankach 
najczęściej pasażerowie niepotrzebnie naciskali przycisk STOP. 
Do takich przystanków należą: „Sagali”, „Marmurowa”, 
„Dolina Służewiecka”, „Gocław”, „Saska”. Część z nich to 
przystanki peryferyjne („Sagali”, „Marmu rowa”), jednak pozo
stała część uznawana jest jako dogodna przesiadkowo („Dolina 
Służewiecka”, „Gocław”, „Saska”). Takie same rodzaje przy
stanków znalazły się w grupie przystanków z najmniejszą licz

Rys. 6. Procentowy udział przystanków z zaobserwowanym naciśnięciem STOP 
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych

Zestawienie obserwacji zbędnych naciśnięć przycisku STOP  
w podziale na poszczególne linie autobusowe

Numer linii  
autobusowej

Liczba przejazdów 
przez obserwowane 

przystanki stałe

Liczba zbędnych 
naciśnięć STOP

Udział procentowy przystan-
ków ze zbędnym naciśnię-

ciem STOP 
116 10 2 20%
130 1 0 0%
148 47 5 11%
166 8 3 38%
173 3 1 33%
185 2 1 50%
189 12 1 8%
191 6 2 33%
193 51 9 18%
195 1 1 100%
198 20 7 35%
315 1 0 0%
401 53 18 34%
411 104 15 14%
502 89 15 17%
521 16 5 31%
523 4 0 0%
525 3 1 33%
720 14 2 14%
730 4 1 25%

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych

Tabela 2
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W tym przypadku (mała próba) jednak bardziej ade
kwatna jest wartość dla współczynnika Spearmana, a wy
niosła ona:

 
r6 = 0,4

W tej samej skali oznacza korelację na poziomie prze
ciętnym. Jak zatem widać, te dwa badane elementy – pro
cent przystanków stałych z zaobserwowanym naciśnięciem 
STOP i liczba przycisków (a właściwie ich gęstość na metr 
długości) – wykazują pewną zależność dodatnią, zatem 
można stwierdzić, że typ pojazdu ma pewien wpływ na ist
nienie badanego zjawiska. Można uznać, że zwiększenie 
liczby przycisków STOP w autobusie może powodować 
wzrost częstotliwości występowania zjawiska nadużywania 
tych przycisków.

opinie pasażerów na temat zbędnego naciskania  
przycisków SToP
Analizy statystyczne nie dadzą jednak odpowiedzi na pyta
nie: co powoduje pasażerami, że naciskają przycisk STOP 
bez potrzeby. Zaprezentowane poniżej wyniki badania 
ankietowego pochodzą z wcześniej już omawianej ankie
ty pasażerskiej8 (liczba respondentów wynosiła 108 osób). 
Skupiono się tutaj na zjawisku zbędnego naciskania przyci
sków STOP. Wyniki pokazano na rysunkach 8 i 9.

 Spośród respondentów 52% stwierdziło, że nigdy nie 
naciska przycisku STOP przed przystankiem stałym. Z ko
lei odpowiedzi „czasem” oraz „często” w sumie dały 48%, 
co oznacza, że prawie połowa pasażerów miała świadomość, 

8 Zych M., System przystanków na żądanie w Warszawie – badania opinii pasażerów i kie-
rowców autobusów miejskich, „Transport Miejski i Regionalny”, 2013, nr 1.

Pogrubioną czcionką zaznaczono linie autobusowe, na 
trasie których zbadano najwięcej przystanków. Zaliczają się 
do nich linie: 411, 502, 401, 193, 148. Wśród nich najwyż
szym procentem przystanków obowiązkowych, przed który
mi pasażer zbędnie nacisnął STOP, odznaczała się linia 401. 
Wartość ta wynosiła ok. 34%. Linia 401 jest linią obwodową 
przyspieszoną o bardzo długiej trasie przejazdu (ok. 28 km). 
Pozostałe dwie linie przyspieszone (502 i 411) są elementem 
promienistego układu komunikacyjnego. Ta różnica w cha
rakterach linii może potencjalnie wpływać na nierównomier
ne rozłożenie popytu na linii 401 w odróżnieniu od linii 502 
i 411. O ile te dwie ostatnie pełnią głównie rolę dowozową 
do śródmieścia (rano, a wieczorem głównie odwozową z po
wrotem na przedmieścia), o tyle linia 401 działa na zasadzie 
tranzytu łączącego linie kursujące promieniście. Zatem na jej 
trasie występuje więcej potencjalnych punktów przesiadko
wych niż na liniach promienistych. Pomimo więc, że sam 
charakter przystanku jako dogodnego przesiadkowo raczej 
nie jest przyczyną zbędnych naciśnięć STOP, to jest prawdo
podobne, że występowanie dużej liczby takich przystanków 
na jednej linii autobusowej już może wpływać na zwiększenie 
częstotliwości omawianych zachowań. 

Jednak na stwierdzenie oczywistej zależności nie ma pod
staw badawczych. Dlatego kolejnym krokiem było spraw
dzenie, czy na częstotliwość nadużywania przycisków STOP 
ma wpływ typ pojazdu, jakim jechał pasażer. Wcześniej na 
rysunku 4 przedstawiono liczbę poszczególnych typów auto
busów, w których dokonywano obserwacji. Na rysunku 7 
pokazano, jaki był procentowy udział zbędnych naciśnięć 
STOP w ogólnej liczbie obserwacji według typów pojazdów. 

W analizie pojazdy uszeregowano według liczby przyci
sków STOP na metr długości pojazdu. Ponieważ na wykresie 
nie zauważono jednoznacznego powiązania między tymi 
dwiema cechami, policzono współczynnik korelacji Pearsona, 
który wyniósł:

 
r2xy = 0,55

Według skali Stanisza7 oznacza to korelację wysoką. 

7 Stanisz A., Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykła-
dach medycyny, Wyd. StatSoft, Kraków, 1998.

Rys. 7. Udział przystanków z zaobserwowanym zbędnym naciśnięciem STOP w ogólnej licz-
bie obserwacji według typów pojazdów
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych

Rys. 8. Ocena częstotliwości zbędnego naciskania przycisku STOP przez pasażerów
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych

Rys. 9. Przyczyny zbędnego naciskania przycisku STOP
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych
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iż naciska przycisk STOP przed przystankiem obowiązko
wym bez potrzeby. W pytaniu o powód zbędnych naciśnięć 
odpowiedzi udzielały jedynie osoby, które przyznały, że 
zdarza im się taką czynność wykonywać. Połowa z tych pa
sażerów przyznała, że robi to, aby mieć pewność, że kie
rowca się zatrzyma. Można tutaj mnożyć przypuszczenia, 
dlaczego pasażerowie potrzebują takiej pewności. Dwa 
podstawowe powody to jednak niewątpliwie:

•	 niepewność, czy następny przystanek jest obowiązko
wy czy na żądanie;

•	 niepewność, czy kierowca się zatrzyma (zdarza się, że 
kierowca nie zatrzymuje się na przystanku stałym9).

Dodać należy, że zaobserwowano szereg sytuacji, któ
rych nie da się ująć liczbowo, a mogą mieć wpływ na 
ocenę występowania zjawiska. Wymienić tu można 
choćby sytuację, gdy kierowca prowadzi pojazd w spo
sób mogący być postrzeganym przez pasażerów jako 
niebezpieczny. Pasażerowie wtedy zdecydowanie częściej 
naciskają przycisk STOP przed przystankiem stałym10. 
Wspomnieć można również o sytuacjach, gdy linia auto
busowa ma na trasie przystanek, który w ostatnim czasie 
był zawieszony, nie istniał wcześniej, był na żądanie itp. 
Częstsze zbędne naciskanie przycisku STOP w takich 
przypadkach można było zaobserwować choćby na przy
stanku „Nowoursynowska 03”, który był zawieszony 
podczas remontu ulicy Nowoursynowskiej (w roku 
2011).

Bardzo ciekawe także były obserwacje pasażerów, któ
rzy naciskali przycisk STOP przed przystankiem stałym, 
jadąc autobusem marki Ikarus. Można by podejrzewać, że 
takie przypadki w ogóle nie powinny zaistnieć, zważywszy 
na trudną dostępność przycisków w tym typie autobusu 
(nad drzwiami). Mimo to spotkano się z taką sytuacją. 
W większości jednak pasażerowie nie dokonywali zbęd
nych naciśnięć STOP w autobusach tej marki. Ponieważ 
w ciągu kilku lat po zakończeniu niniejszych analiz Ikarusy 
zostaną prawdopodobnie wycofane z warszawskich zajezd
ni11, możliwe jest, że badana średnia częstotliwość zbęd
nych naciśnięć przycisku STOP wzrośnie.

Podsumowanie
Z przeprowadzonych badań można wnioskować, że na 
około 20% przystanków stałych pasażerowie bez po
trzeby naciskają przycisk STOP. Nie można ostatecznie 
ocenić, czy zachowania takie są zależne od typu przy
stanku. Możliwe jest, że niewielki wpływ na zbędne 
naciskanie przycisków STOP ma pora dnia (zauważona 
została pewna tendencja częstszego występowania zja
wiska w szczycie komunikacyjnym). Stwierdzono, że 

9 Patrz: Zych M., System przystanków na żądanie w Warszawie – badania opinii pasaże-
rów i kierowców autobusów miejskich, „Transport Miejski i Regionalny”, 2013, nr 1.

10 Zaobserwowano takie zachowania np. w autobusie linii 401 na odcinku „Gocław” 
– „Łopuszańska”.

11 Najwcześniejszym realnym terminem wycofania ostatniego autobusu marki 
Ikarus z zajezdni warszawskich jest rok 2014.

w pewnym stopniu na zbędne naciskanie przycisków 
STOP ma wpływ charakterystyka linii autobusowej (czy 
kursuje ona obwodowo, czy w układzie promienistym) 
oraz dostępność tych przycisków. Warto jednak byłoby 
przeprowadzić analogiczne badania w szerszym zakre
sie, aby móc uznać, że zjawisko to jest powszechne na 
terenie całej aglomeracji warszawskiej. Sami pasażero
wie natomiast przyznają, że jeśli już naciskają zbyt czę
sto przycisk STOP w autobusie, to robią to głównie dla 
pewności, mając obawy, czy autobus zatrzyma się na 
przystanku, pomimo że jest on stały.

Najważniejsze jest jednak stwierdzenie, jakie korzyści 
może przynieść świadomość występowania omawianego 
zjawiska. Można tutaj wyodrębnić trzy elementy istotne 
dla systemu przystanków na żądanie. Przede wszystkim 
należy uznać, że znaczna grupa pasażerów nie tylko nie 
ma problemów z obsługą przystanków na żądanie, ale 
wręcz mniej lub bardziej świadomie przenosi zasady użyt
kowania przystanków nieobowiązkowych na przystanki 
stałe. Zatem tak naprawdę stosuje zasady systemu przy
stanków na żądanie, choć jeszcze on nie istnieje w rzeczy
wistości. Wynikająca stąd druga zaleta, to możliwość nie 
tylko łatwiejszego przekonania do sytemu tych osób, któ
re wykonują zbędne naciśnięcia STOP i popierają ten sys
tem, ale również i tych, które na dzień dzisiejszy są mu 
przeciwne. Trzeci wniosek płynący z powyższych badań 
dotyczy zagadnienia ściśle technicznego. Skoro liczba 
zbędnych naciśnięć jest dodatnio skorelowana z liczbą 
przycisków STOP w pojeździe, warto przywiązywać więk
szą wagę do instalacji odpowiedniej ich liczby w pojaz
dach. Większa ich dostępność bowiem nie tylko zwiększa 
występowanie zbędnych naciśnięć, ale ułatwia obsługę 
przystanków na żądanie także pasażerom użytkującym je 
w zwykły sposób. 

Opisane wyniki badań mogą się okazać ważnym mate
riałem wspierającym pomysł wdrożenia systemu przystan
ków na żądanie od strony społecznopsychologicznej. 
Ponadto zwracają uwagę na czysto użytkowe aspekty sto
sowania przystanków STOP w pojazdach i pokazują zjawi
sko dotychczas nie zauważane, ale dające podstawy do dal
szych przemyśleń.
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