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Funkcje wydzielonych pasów (jezdni) dla autobusów

• Skrócenie czasu podróży pasażerów oraz zmniejszenie rozrzutu czasu podróży

• Wzrost pewności odbycia podróży w określonym czasie

• Wyrównanie poziomu oferty przewozowej (wysoka jakość na całej długości przejazdu)

• Zwiększenie udziału podróży odbywanych transportem zbiorowym

• Krok w stronę miastotwórczej roli transportu zbiorowego (bez zaniedbania roli socjalnej)

• Zwiększenie efektywności ekonomicznej transportu zbiorowego

• Poprawa jakości funkcjonowania całego systemu transportowego miasta



Jezdnie i pasy dla autobusów

• Jezdnie dla autobusów

• Jezdnie dla HOV

• Ciągi autobusowo-piesze/rowerowe 

• Pasy autobusowe zgodne z obowiązującym kierunkiem ruchu na pasach ogólnodostępnych

✓przykrawężnikowe prawe (w Polsce najczęściej stosowane) 

✓przykrawężnikowe lewe

✓wewnętrzne (na wlotach skrzyżowań)

✓środkowe

• Pasy autobusowe przeciwne do obowiązującego kierunku ruchu na pasach ogólnodostępnych

• Pasy autobusowe o zmiennych kierunkach ruchu

• Dynamiczne pasy autobusowe

• Pasy/torowiska tramwajowo-autobusowe



Wybór najlepszego rozwiązania (rodzaju jezdni i pasów dla autobusów)

• Zależy od roli komunikacji autobusowej w obsłudze miasta (wiodąca, uzupełniająca dla 
transportu szynowego)

• Musi uwzględniać uwarunkowania lokalne na poziomie dzielnicy, miasta, aglomeracji 

• Powinien uwzględniać możliwości integracji z pozostałymi podsystemami transportowymi: 
samochód (P&R), rower (B&R)

• Jednocześnie powinien ograniczać możliwość występowania szkodliwej konkurencji z 
pozostałymi ekologicznymi podsystemami transportowymi

• Powinien bazować na analizach specjalistycznych (wykorzystanie metod symulacyjnych)

• Jeśli jest efektem „transferu technologii” – musi zostać zweryfikowany



Tworzenie pasów dla autobusów

• Przykład kompleksowego planowania sieci 
usprawnień dla autobusów (Plan transportowy 

gminy Kielce oraz gmin przyległych tworzących wspólną 
komunikację zbiorową – Politechnika Krakowska, 2013)

✓Autobusowa obwodnica obszaru centrum

✓ trasy promieniste

✓Kielecki BRT: Os. Ślichowice – os. Świętokrzyskie



Tworzenie pasów dla autobusów – zastosowanie różnych rozwiązań

• Przykład planowania docelowej sieci pasów 
autobusowych (Kraków) – projekt autorski 
(2016)

✓Pasy autobusowe przykrawężnikowe prawe

✓Pas autobusowy środkowy

✓Pasy tramwajowo-autobusowe

✓Pasy HOV



Tworzenie pasów dla autobusów

• Etap planowania elementów systemu transportowego

• możliwość zbudowania spójnej, kompletnej i gęstej sieć usprawnień dla autobusów

• możliwość eliminacji wąskich gardeł infrastruktury, z której korzystają autobusy

• dążenie do realizacji buspasów zwłaszcza na trasach promienistych i średnicowych (w tym przez 
śródmieście)

• każdorazowy audyt przyjętych rozwiązań planistycznych i projektowych z punktu widzenia możliwości 
uzyskiwania założonych (satysfakcjonujących) charakterystyk ruchu

• Etap organizacji ruchu

• poszukiwanie kompromisów w podziale dostępnej przestrzeni

• rozbudowa przekroju poprzecznego (dobudowa pasa ruchu)

• ochrona ruchu autobusów (eliminacja parkowania przy buspasach, monitoring wykorzystania buspasów)

• poprawa mało efektywnych istniejących rozwiązań



Przesłanki do wydzielania pasów autobusowych

• Warunek „demokratyczny”:

• Warunek „zrozumienia 

społecznego”:

QA ≥ 30 [A/h]

• Dodatkowo: 
✓wzrost prędkości podróży transportem zbiorowym (najlepiej udokumentowany – analizy symulacyjne)

✓zwiększenie częstotliwości kursowania linii (bez zwiększenia liczby potrzebnych pojazdów)

✓ograniczenie ruchu w obszarze



Długość pasów autobusowych w Polsce (wg GUS)

• Łącznie (2019r.): 

299,5 km

• Liderzy (10 miast z najdłuższą 

siecią buspasów (2019r.): 

249,5 km (83%)

• Największy przyrost (2019r.): 

Poznań (88%)



Czy rzeczywiście są to pasy dla autobusów? 

• Przykład: najsłynniejsze pasy autobusowe w Polsce: Aleje Trzech Wieszczów – 29go Listopada 
(Kraków)

✓Długości odcinków z różnymi rodzajami wydzielenia (stan na rok 2018, przed zmianami organizacji ruchu)

Kierunek
Długość / 

udział

Łączna długość 

buspasów

Pełne 

wydzielenie

(tylko 

uprawnieni)

Możliwość 

wjazdu 

pozostałych 

użytkowników

Tarcze 

skrzyżowań

Opolska Estakada –

Centrum Kongresowe

[m] 4079 1477 1822 780

[-] 1.000 0.362 0.447 0.191

Centrum Kongresowe

– Opolska Estakada

[m] 4051 1805 1660 586

[-] 1.000 0.446 0.41 0.145



Czy rzeczywiście są to pasy dla autobusów? 

• Dopuszczeni użytkownicy :

✓Pojazdy komunikacji zbiorowej

✓Taksówki

✓Pojazdy elektryczne

✓Motocykle

✓Rowery

✓Pojazdy ratownicze

✓… jeszcze jacyś chętni?

• Wszystkie pojazdy skręcające w prawo

• Użytkownicy nieuprawnieni

Chyba jednak zgubiliśmy ideę 

wydzielania pasów DLA AUTOBUSÓW

www.transport-publiczny.pl



W poszukiwaniu pomysłów na pasy autobusowe – Kraków

• Buspasy konwencjonalne (przykrawężnikowe prawe)

• Buspasy konwencjonalne (środkowe)

• Buspasy okazjonalne (wydarzenia powtarzalne i incydentalne)

• Buspasy tymczasowe

• Buspasy, których by nie było gdyby o tym decydowali wyłącznie służbiści



Okazjonalne pasy autobusowe

• Jak co roku – obsługa cmentarzy (Wszystkich Świętych)



Okazjonalne pasy autobusowe

• Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 („Krakowskie Święto Buspasów” ☺)



Okazjonalne pasy autobusowe

• Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 („Krakowskie Święto Buspasów” ☺)



Tymczasowe pasy autobusowe

• Ul. Opolska (Kraków): budowa tramwaju na Górkę Narodową wraz ze (znaczącą) rozbudową 

układu drogowego



Od pasa tymczasowego do rozwiązania docelowego

• Pas autobusowy na wiadukcie nad ul. Warszawską (Kraków)



Poszukiwania nowych rozwiązań  - „nieoczekiwane” pasy autobusowe

• Ul. Pawia – Al. Słowackiego 
(Kraków)

Nienormatywna szerokość 
buspasa (brak poszerzenia)

Bezkolizyjna kontynuacja buspasa

B-20 na pasie ogólnodostępnym
https://www.google.com/maps



Poszukiwania nowych rozwiązań: wąskie pasy autobusowe

• Ciąg: Nawojki – Czarnowiejska (Kraków)



Poszukiwania nowych rozwiązań:
szerokie pasy autobusowe na wlotach skrzyżowań + pas buforowy

• Aleje Trzech Wieszczów (Kraków)



Zamiast podsumowania
• Kto powinien korzystać z pasów autobusowych?

• Jaki powinien być zakres otwarcia pasów autobusowych dla pojazdów skręcających? 

• Czy metrobusy „przyjmą się” w polskich miastach

• Czy pasy autobusowo-tramwajowe są dobrym rozwiązaniem?

• A może powinniśmy odchodzić od konwencjonalnych pasów autobusowych na rzecz pasów 

dynamicznych?

• Czy Gdynia przekona inne miasta, że warto robić pasy autobusowe „pod prąd”? 

• A może coś jeszcze innego?



Dziękuję za uwagę

Marek Bauer 
mbauer@pk.edu.pl


