
 

 

Uchwała nr 36/VI/2013 

Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

z dnia 8 marca 2013 r. 
 

  
 
w sprawie zaopiniowania inicjatywy Zarządu Transportu Miejskiego, 
dotyczącej wprowadzenia w Lublinie przystanków na żądanie. 

 
 

Na podstawie § 2 pkt 1, 3 i 4 oraz § 3 pkt 1 Statutu Młodzieżowej Rady 
Miasta Lublin stanowiącego załącznik do uchwały numer 998/XLI/2006 Rady 
Miasta Lublin z dn. 25 maja 2006r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 
Miasta Lublin i nadania jej statutu z późn. zm.  – Młodzieżowa Rada Miasta 
Lublin uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin postanawia pozytywnie zaopiniować 
inicjatywę Zarządu Transportu Miejskiego, w sprawie wprowadzenia  
w Lublinie przystanków na żądanie. 

 

§ 2  
 

Radni Młodzieżowej Rady Miasta wyrażają chęć współpracy z Zarządem 
Transportu Miejskiego w Lublinie, w zakresie ustalenia wykazu przystanków 
na żądanie oraz kampanii informacyjnej. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta 

Lublin. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Miasta 

 
 

/ - / Filip Trubalski 



Załącznik 
do uchwały nr 36/VI/2013 

Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 
z dnia 8 marca 2013 r. 

 
 

UZASADNIENIE 
 

Temat przystanków tzw. na żądanie, pojawił się w lokalnej prasie już 
w ubiegłym roku. Pomysł ten spotkał się jednak ze sprzeciwem większości 
mieszkańców Lublina. Głównym tego powodem jest fakt, że w tym samym czasie 
wprowadzano w komunikacji miejskiej system tzw. „ciepłego guzika”, czyli 
otwierania drzwi przez pasażerów, który na samym początku funkcjonowania 
przysporzył wiele problemów korzystającym z komunikacji miejskiej oraz 
pracownikom firm przewozowych. Teraz, kiedy pasażerowie w większości 
przypadków potrafią już korzystać z „ciepłych guzików”, przyszedł czas na 
odświeżenie dyskusji o przystankach na żądanie.  

Wiele osób podniosło larum z powodu niewiedzy w kwestii 
funkcjonowania tego typu przystanków. Należy więc wyjaśnić, na czym to polega. 
Przystanek na żądanie (inaczej warunkowy), według definicji, jest to przystanek, 
na którym pojazdy komunikacji miejskiej (w naszym przypadku autobusy lub 
trolejbusy) zatrzymują się wyłącznie wtedy, gdy zostanie przez pasażera 
zasygnalizowana chęć wsiadania lub wysiadania. Pasażer, który stoi na 
przystanku, sygnalizuje chęć wejścia do pojazdu poprzez podniesienie ręki. 
Z kolei pasażer, który chce na przystanku wysiąść, naciska odpowiednio 
wcześniej przycisk STOP, umieszczony w pojeździe (w autobusach z tzw. 
„ciepłym guzikiem”, przycisk do otwierania drzwi jest także przyciskiem STOP).  

Przystanki takie spełniają swoją rolę głównie na obrzeżach miasta, gdzie 
wymiana pasażerska jest mniejsza, dlatego tam powinny zostać ulokowane. 
Natomiast na liniach nocnych, gdzie przy niektórych kursach wymiana 
pasażerska jest znikoma, wszystkie przystanki powinny zostać oznaczone jako 
„na żądanie”. Oczywistym jest, że tego typu rozwiązanie wymagałoby korekty 
rozkładów jazdy. 

Obecnie, kierowca prowadzący pojazd komunikacji miejskiej, jest 
zobowiązany zatrzymać się na każdym przystanku i otworzyć drzwi 
(lub aktywować „ciepły guzik”). Nie ma żadnego sensu zatrzymywanie się 
na przystanku, na którym nikt nie wsiada, ani nie wysiada. Dlatego kierowcy 
bardzo często omijają przystanki, robiąc to na własne ryzyko i narażając się na 
karę.  

Przystanki na żądanie to nie abstrakcja. Wystarczy przejrzeć rozkłady 
jazdy warszawskiej komunikacji miejskiej, by zobaczyć jak wygląda to w teorii 
albo też wybrać się na przystanki, głównie na obrzeżach miasta, oznaczone jako 
„NŻ”. Warszawiacy już dawno przyzwyczaili się do tego, że jeśli przystanek jest 
„NŻ”, należy nacisnąć przycisk w autobusie, albo podnieść rękę na przystanku. 
Mamy nadzieję, że w Lublinie sprawdzi się to równie dobrze.  

Żywimy także nadzieję na jak najszybsze podjęcie przez ZTM w Lublinie 
działań w tej sprawie.  


