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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Maciej Michnej, Tomasz Zwoliński
Parking management as proven strategies for energy-efficient urban transport 
under the PUSH & PULL Project
Abstract: The vast majority of travels made by car begins and 
ends at the parking lot, where each parking space consumes ap-
proximately 15 m2 of the surface, and average driver uses 2 to 5 
parking spaces during the day. The deficit of parking makes driv-
ers in search of free space resulting with the formation of conges-
tion and increase the risk of collisions or accidents involving pe-
destrians. Skilful and effective management of the parking spaces 
has a significant impact on the quality of inhabitants life, chang-
ing behaviours and means of transport, and also is an indica-
tor of urban development and it’s transport systems. This article 
presents the assumptions and the results of international project  
PUSH & PULL – Parking management and incentives as successful 
and proven strategies for energy-efficient urban transport project, 
realized by the Municipality of Krakow. Its objective, among oth-
ers, is to develop a catalogue of innovative and proven activities on 
parking space management, including the testing of selected solu-
tions and implementation of the so-called core funding mechanism, 
which assumes that part of the revenues from parking in the city 
will be used to promote sustainable transport.
Key words: transport systems, sustainable transport, parking man-
agement.

Mateusz Pietruch
Analysis of the use parking spaces in Cracow's parking paid zone
Abstract: An increasing demand for parking spaces, mostly in ur-
ban areas is generally caused by rapid growth of motorization. It 
brings a lot of consequences which are observed in everyday life in 
Polish cites. Usually parking problems are more complicated to solve 
than those related with travelling, because a lot of space is needed 
for typical parking lots. Shaping the parking policy brings a lot of 
problems related to different expectations of many social groups and 
low flexibility in the implementation of paid parking zones. Another 
difficulties are caused by the specificity of conducting parking lots 
researches. Municipal authorities consider parking paid zones as a po-
tential source of budget income without deep analysis how the area is 
operated after introduction of the paid parking zone. The article iden-
tifies diverse problems with parking policy in different city zones. The 
conclusions on the functioning of paid parking zones are presented in 
the summary. There are also some recommendations as far as man-
agement measures and changes in the legal regulation is concerned. 
Key words: parking policy, Cracow, paid parking zone.

Maciej Górz
Metrobus. Latin system versus Polish reality
Abstract: Bus Rapid Transit (BRT) systems have been increasingly 
popular for 40 years, especially in young cities of South America 
and Asia. Capacious, usually double-articulated buses use separated 
bus lanes. Due to fast boarding, off-board fare collection and signal 
priority it is possible to achieve commercial speed at the level of 25 
kmph. BRT might provide a basis of municipal transportation like 
a subway (e.g. Curitiba, Brazil) or a complementary addition to the 
existing rail network (e.g. Brisbane, Australia). In Poland cities of 
Cracow and Warsaw are considering implementing this system. The 
best conditions to implement the system are provided in modernist 
block estates. In Polish reality BRT would be a good solution for 

cities over 150 000 inhabitants which does not have tram network. 
Maintaining the fundamental BRT principles and avoiding compro-
mises is crucial in order to provide the efficiency of transit system.
Key words: Metrobus, BRT, bus lane. 

Lidia Zielińska
Analysis of legitimacy of countdown timers at intersections with traffic lights 
in Słupsk
Abstract: The article presents the problem with countdown timers at 
intersections with traffic lights. Similar solutions applied all over the 
world and the legislation process in Poland have been analysed. Due 
to the lack of public research resulting with opinions for or against im-
plementation of countdown timers, the author has conducted a poll at 
the intersections in Słupsk. The research has included surveys among 
pedestrians and drivers. Also measurement of the driver’s behavior at 
intersections along the Szczecińska street in Słupsk has been carried. 
The aim of the research is to test the behavior of drivers in similar 
situations at intersections with countdown timers and at intersections 
with similar traffic intensity without countdown timers.
Key words: traffic lights, road safety, countdown timers.

Piotr Bielański
Analysis of the possibility to separate bus lane along to the traffic route on the 
Pilotów and Olszyny streets in Cracow
Abstract: In the article possibilities of improvement of the bus traffic on 
the Pilotów and Olszyny streets in Cracow are presented. The analysis 
of current situation was conducted by examining transfer times by pub-
lic transport, number of carried passengers in buses and intensity of the 
traffic (all vehicles) on the analysed routes. Based on the analysis as well 
as conducted observations, places that generate loss of time during the 
travel have been indicated. On this base available solutions (bus lanes or 
locks) that can contribute with the improvement of punctuality and the 
decrease of the loss of time have been presented.
Key words: (separated) bus lanes, public transport, priority for buses.

Jan Paszkowski, Tomasz Kulpa
Evaluation of selected activities for sustainable mobility in Cracow
Abstract: In Cracow, because of its compact spatial development in 
historic city centre, sustainable urban mobility schemes have been in-
troduced. This article presents examples of such solutions, together 
with their assessment. First example is the introduction of pedestrian 
zone in the section of the Grodzka street, the second one is the change 
of traffic organisation scheme on the first ring road. First solution, is 
based on the reduction of unauthorised vehicle entrance and park-
ing on the Grodzka street, between crossings with św. Idziego and 
Poselska streets. Evaluation of this solution was based on the analysis 
if the limited car access affected profits of businesses operating in this 
area. The value of taxes paid by entrepreneurs operating in Grodzka 
street before and after the change were compared. The second so-
lution was to redevelop first ring road along the streets: Podwale, 
Straszewskiego and Basztowa, together with the change of traffic 
organisation scheme. One-way traffic for cars, counter-clockwise has 
been introduced along this ring and the internal road lane has been 
transformed to bike lane. In this part of analysis, tram travel times 
before and after change have been compared. Moreover bicycle travel 
times have been measured and compared with travel times on existing 
routes through the Main Market Square and the Planty.
Key words: urban transport, mobility, sustainable mobility.
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Zagadnienia organizacyjne
Standard 5G jest niezbędny nie tylko do bezpiecznego zarządzania 
ruchem pojazdów autonomicznych, ale przede wszystkim do pełne-
go wdrożenia idei miasta inteligentnego – tzw. smart city. W trans-
porcie miejskim, stukrotnie wyższa od obecnego 4G szybkość i moż-
liwość objęcia systemem zarządzania tysiąckrotnie większej liczby 
pojazdów, umożliwi np. przy braku pojazdów kolizyjnych automa-
tyczne włączenie światła zielonego przed nadjeżdżającym pojazdem 
lub, co testuje już Ericsson, dostosowanie trasy i czasu przyjazdu 
autobusu do potrzeb indywidualnych pasażerów. Niestety 5G to nie 
prosta zmiana generacji systemu (jak było przy przechodzeniu z 3G 
na 4G), a rewolucja technologiczna, wymagająca m.in. znacznego 
zwiększenia liczby stacji przekaźnikowych (Smart Cities Connect, 
1.11.2016).

Innowacyjny transport

Nowy standard łączności bezprzewodowej 5G

Niezbędny dla automatyzacji ruchu pojazdów standard 5G sieci komórkowej nowej generacji zastąpi rozwi-
jane obecnie technologie LTE – będzie oferował prędkość przesyłania danych nawet rzędu 100 Gb/s (w LTE 
max. 300 Mb/s), opóźnienia na poziomie zaledwie milisekundy i niemal pełną odporność na spadki wydaj-
ności związane z dużą liczbą jednoczesnych użytkowników.

Choć zakłada się, że standard 5G zostanie wdrożony nie wcześniej 
niż w roku 2020, amerykańska Federal Communications Commission 
już w lipcu ub.r. zatwierdziła częstotliwości 5G: 28, 37 i 39 Gigahertzów 
(Traffic Technology Today, 25.11.2016).

Ostatnio Komisja Europejska opublikowała plan wdrażania tech-
nologii 5G, który zakłada, że społeczeństwo cyfrowe (tzw. Gigabit So-
ciety) najbardziej odczuje poprawę jakości życia w sektorach: medial-
nym, transportu, środowiska, energii i opieki zdrowotnej. Pięć filarów 
digitalizacji przemysłu motoryzacyjnego stanowić będą (ITS Europe, 
14.11.2016):

• cyfryzacja łańcucha dostaw
• internet Rzeczy i Industry 4.0
• pojazdy autonomiczne
• cyfryzacja procesu dystrybucji
• maaS – usługi przewozowe osób i towarów.

Amerykańska organizacja handlowa 5G Americas opublikowała pro-
gram rozwoju automatyzacji ruchu pojazdów pod nazwą V2X Cellular 
Solutions, obejmujący całościowo wymianę informacji pomiędzy pojaz-
dem i otaczającym go środowiskiem (TTT, 3.11.2016):
• V2P – pojazdu z niechronionymi użytkownikami ruchu drogowego: 

pieszymi i rowerzystami,
• V2V – z innymi pojazdami, w celu uniknięcia kolizji,
• V2I – z infrastrukturą drogową, np. w celu uzyskania priorytetu 

przejazdu,
• V2N – z Centrum Zarządzania Ruchem, np. w celu wytyczenia opty-

malnej trasy przejazdu.

Zdaniem Amerykańskiego Departamentu Transportu (USDOT) Cel-
lular V2X stanie się już wkrótce wiodącą technologią, wpływającą nie 
tylko na przyspieszenie prac nad automatyzacją ruchu pojazdów, lecz 
również na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu pojazdów trady-
cyjnych. Realizacja programu ma się przyczynić to radykalnej poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, redukując znacznie koszty zdarzeń 
drogowych szacowanych obecnie w skali światowej na 1  bilion  USD 
rocznie.
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JAceK MAlASeK 
dr inż. Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1, 03–302 Warszawa
Tel: +48 22 390 02 02, e-mail: jmalasek@ibdim.edu.pl

Z kolei zakładany efekt znacznego upłynnienia ruchu przyczyni się 
do ograniczenia zużycia paliw i emisji gazów cieplarnianych. Tylko 
w USA korki drogowe zwiększają roczne zużycie paliw w transporcie 
o 11 800 000 000 litrów, podczas gdy transport generuje 14% emisji 
odpowiedzialnych za ocieplanie się klimatu Ziemi. 

Przyspieszeniu prac nad 5G w skali światowej służyć ma zawiązane 
partnerstwo czołowych firm motoryzacyjnych i telekomunikacyjnych: 
Audi, BMW, Daimler, Ericsson, Huawei, Intel, Nokia i Qualcomm (Traffic 
Technology International, 30.09.2016).

Poligony testowe
Japońska firma DeNA nawiązała współpracę z francuskim EasyMile 
w celu uruchomienia w japońskim Chibie poligonu testowego dla elek-
trycznego minibusa Robot Shuttle 5G (TTT, 18.11.2016). Dwunastoosobo-
wy, w pełni automatyczny pojazd, połączony z centrum sterowania siecią 
5G o szybkości 10 Gb/s poruszać się będzie z prędkością do 40 km/godz.

Sukcesem zaowocowało już partnerstwo Ericsonna, SK Telecom i BMW, 
wykorzystując do sterowania ruchem pojazdów w koreańskim centrum 
technologicznym BMW największą obecnie na świecie sieć 5G o często-
tliwości 28GHz. Obejmująca cały poligon o powierzchni 24 ha sieć 5G 
o szybkości szczytowej powyżej 20 Gb/s i opóźnieniu rzędu 1 milisekundy 
pomyślnie przeszła testy sterowania ruchem dwóch samochodów BMW 
T5 poruszających się z prędkością 100 km/godz. (TTT, 2.12.2016).

Celem stworzonego przez firmę Ericsson konsorcjum wielobranżo-
wego 5G-ConnectedMobility jest rozwój technologii 5G do sterowania 
ruchem pojazdów autonomicznych na terenie Niemiec. Poligonem te-
stowym jest odcinek o długości 30 km na autostrady A9 i kolei szybkiej 
pomiędzy Norymbergą i Greding. Efektem testowania systemu łącz-
ności V2X 5G będzie opracowanie nowych metod bardziej precyzyjnej 
informacji drogowej i sterowania pojazdami autonomicznymi.

Jak zaznaczono na wstępie, rozwój technologii 5G wymaga znacz-
nego zwiększenia liczby bardzo starannie zlokalizowanych stacji prze-
kaźnikowych. W Wielkiej Brytanii zadanie wyszukania odpowiednich 
lokalizacji powierzono krajowej agencji mapowania Ordnance Survey, 
która na poligon testowy wybrała miasto Bournemouth.

Wybór optymalnej lokalizacji przekaźnika fal radiowych wysokich 
częstotliwości jest niezwykle trudny, gdyż musi uwzględniać wpływ oko-
licznej zabudowy i środowiska naturalnego: nie tylko rodzaj materiałów, 
z jakich zbudowano okoliczne budynki (mogą pochłaniać nadawany sy-
gnał), lecz również obecność listowia na drzewach (TTT, 25.11.2016).
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MAcIeJ MIchneJ 
dr inż., Politechnika Krakowska, Wy-
dział Mechaniczny, Instytut Pojazdów 
Szynowych, al. Jana Pawła II 37, 
tel.: 12 374 35 22, e-mail: maciej.
michnej@mech.pk.edu.pl  
ToMaSZ ZwoLińSki 
mgr inż., Urząd Miasta Krakowa, 
Wydział Gospodarki Komunalnej,  
oś. Zgody 2, 31–949 Kraków,  
tel.: 12 616 87 48, e-mail: tomasz.
zwolinski@um.krakow.pl

Streszczenie: Zdecydowana większość podróży odbywana samocho-
dem rozpoczyna się i kończy na parkingu, gdzie każde miejsce postojo-
we zużywa w przybliżeniu około 15 m2 powierzchni, a przeciętny kie-
rowca w ciągu dnia wykorzystuje od 2 do 5 miejsc postojowych. Deficyt 
miejsc parkingowych powoduje, że kierowcy w poszukiwaniu wolnego 
miejsca przyczyniają się do powstawania zatorów komunikacyjnych 
oraz zwiększają ryzyko kolizji lub wypadków z udziałem pieszych. 
Umiejętne i skuteczne zarządzanie przestrzenią parkingową ma istotny 
wpływ na jakość życia mieszkańców miast, zmianę zachowań i środków 
transportowych, a zarazem stanowi wyznacznik rozwoju obszarów zur-
banizowanych i ich systemów transportu. Niniejszy artykuł przedstawia 
założenia oraz rezultaty realizowanego przez Gminę Miejską Kraków 
międzynarodowego projektu pn. PUSH & PULL – Parking manage-
ment and incentives as successful and proven strategies for energy-efficient urban 
transport, którego celem jest m.in. opracowanie katalogu innowacyjnych 
i sprawdzonych działań związanych z zarządzaniem przestrzenią par-
kingową, w tym przetestowanie wybranych rozwiązań oraz wdrożenie 
tzw. podstawowego mechanizmu finansowania, który zakłada, że część 
dochodów z parkowania zostanie przeznaczona na promocję zrównowa-
żonego transportu w mieście.
Słowa kluczowe: systemy transportowe, transport zrównoważony, za-
rządzanie parkowaniem.

Zarządzanie parkowaniem jako element 
strategii na rzecz energooszczędnego 
transportu miejskiego w kontekście 
projektu PUSh & PUll1

nienie przestrzeni parkingowej. Według A. Szaraty [1] par-
kowanie w mieście powinno być traktowane w kategorii to-
waru, ponieważ przestrzeń, zwłaszcza w mieście, jest towa-
rem cennym i deficytowym, i nie może być traktowana jak 
darmowe dobro publiczne. Towar ten – jak każdy inny – 
musi podlegać mechanizmom rynkowym opartym na za-
sadzie popytu i podaży. Z tych racji parkowanie musi się 
wiązać z obciążaniem użytkowników adekwatnymi do war-
tości przestrzeni opłatami, co umożliwi efektywne zarządza-
nie parkowaniem.

Celem projektu badawczo-wdrożeniowego PUSH & 
PULL koordynowanego przez Austrian Mobility Research 
(FGM-AMOR) jest poprawa warunków ruchu w miastach 
europejskich za pomocą innowacyjnych instrumentów sys-
temu zarządzania parkowaniem sprzężonego ze strategią 
zarządzania mobilnością. Poprzez wprowadzenie systemu 
płatnego parkowania, podwyższenie opłat parkingowych, 
zmniejszenie lub ograniczanie przestrzeni parkingowej, 
użytkownicy samochodów będą „zmuszeni/popchnięci” 
(PUSH) do korzystania z bardziej zrównoważonego trans-
portu. Jednocześnie środki pochodzące z zarządzania par-
kowaniem mogą być wykorzystane do promowania alter-
natywnych rozwiązań, a tym samym „zachęcać/ciągnąć” 
(PULL) użytkowników do zmiany zachowań transporto-
wych i korzystania z transportu publicznego, poruszania się 
pieszo, jazdy na rowerze i innych zrównoważonych środ-
ków transportu. Podejście PUSH & PULL znane również 
jako metoda „kija i marchewki” stosowane jest z powodze-
niem w kilku miastach Europy i w ramach projektu zostało 
przetestowane w jego miastach partnerskich. Możliwość 
uzyskania dochodów dla miasta z mechanizmu finansowa-
nia podstawowego – które mogą być wykorzystane do fi-
nansowania rozwiązań wspierających alternatywne środki 
transportu – jest bardzo ważna, zwłaszcza w dobie kryzysu 
gospodarczego. 

Główne cele projektu PUSH & PULL
Do głównych celów projektu  PUSH & PULL zalicza się”

•	 oszczędzanie energii poprzez zmianę rodzaju trans-
portu z samochodu na inny bardziej zrównoważony 
środek transportu;

•	 wsparcie lokalnej gospodarki poprzez zachęcanie do 
bardziej racjonalnego i zrównoważonego podejścia do 
parkowania i ograniczenie wydatków miast związa-
nych z budową dodatkowych parkingów;

Wprowadzenie
Zarządzanie parkowaniem jako narzędzie kształtowania 
polityki transportowej miast pozwala na zarządzanie za-
potrzebowaniem na korzystanie z samochodów bez ko-
nieczności ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych, 
takich jak zakupy nowych pojazdów transportu publicz-
nego lub budowa nowych dróg. Zarządzanie parkowaniem 
jest realizowane w niemal wszystkich większych miastach 
Europy od wielu lat, dzięki czemu ma ono wyższy poziom 
akceptacji społecznej niż wprowadzenie nowych i często 
kontrowersyjnych narzędzi w zakresie ograniczenia roli 
samochodu osobowego w podróżach, takich jak na przy-
kład Congestion Charge, czyli pobieranie opłat za wjazd do 
centrum miasta.

Przestrzeń publiczna w miastach, z punktu widzenia ja-
kości życia mieszkańców, ma znacznie wyższą wartość, jeżeli 
jest wykorzystywana do innych celów niż parkowanie samo-
chodów. Badania przeprowadzone w państwach Europy 
Zachodniej wykazały, że obecność terenów zielonych wokół 
domu może mieć większy wpływ na jego wartość niż zapew-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017. Wkład autorów w publikację: Michnej M. 
50%, Zwoliński T. 50%
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•	 stworzenie możliwości dla tzw. miast obserwatorów 
(follower cities), które zamierzają wdrożyć podobny 
system poprzez przekazanie niezbędnej wiedzy i pomoc 
w rozwiązywaniu problemów z parkowaniem, w tym 
budowanie argumentów politycznych dla wsparcia 
wdra żanych rozwiązań.

Projekt PUSH & PUL realizowany jest łącznie przez 15 
partnerów i obejmuje pilotażowe wdrożenie rozwiązań z za-
kresu zarządzania parkowaniem i mobilnością w ośmiu 
miastach: Krakowie, Jassy, Bacau, Gandawie, Tarragonie, 
Nottingham, Örebro oraz na Uniwersytecie w Lublanie. 
W ramach projektu wszystkie miasta (partnerzy wdrożenio-
wi) opracują mechanizm finansowania podstawowego, któ-
ry został opisany szerzej w następnym punkcie.

koncepcja mechanizmu finansowania podstawowego 
Koncepcja mechanizmu finansowania podstawowego (the 
core funding mechanism) przedstawiona na rysunku 2 jest 
celem strategicznym projektu PUSH & PULL. Jego idea 
to przeznaczanie dochodów pozyskanych w ramach zarzą-
dzania parkowaniem (strefy płatnego parkowania, parkingi 
kubaturowe etc.) na wdrażanie i promowanie zrównoważo-
nych środków transportu. W przypadku trwałego zastoso-
wania takiego mechanizmu uzyskuje się stałą dostępność 
środków finansowych, które są przeznaczone automatycz-
nie na realizację założonych działań. Ponadto raz wdrożony 
mechanizm (w formie np. uchwały Rady Miasta) nie będzie 
łatwo wycofać. 

Celem takiego podejścia jest uruchomienie mechani-
zmu, który pozwala na szersze spojrzenie na problem – nie 
tylko od strony regulacji i zarządzania parkowaniem, ale 
bardziej strategicznie, obejmując problem zarządzania ru-
chem w mieście w sposób zrównoważony, dzięki zarządza-
niu parkowaniem i mobilnością w ogóle.

Takie podejście może prowadzić do powiązań na szcze-
blu operacyjnym – problem parkowania obejmuje także 
parkowanie rowerów, a egzekucja przepisów i opłat pozwa-
la na wprowadzenie skutecznych priorytetów dla transpor-
tu zbiorowego. Osoby zajmujące się egzekwowaniem opłat 
mogą udzielać informacji nt. miasta oraz alternatywnych 
form podróży, dzięki czemu poprawią swój wizerunek wśród 
mieszkańców i przyjezdnych.

W odniesieniu do konkretnych liczb – władze same 
ustanawiają procent przychodów ze strefy płatnego parko-
wania, jaki może zostać przeznaczony na finansowanie ru-
chu pieszego, rowerowego, transportu publicznego etc. 
Początkowo (rys. 3) może to być np. 10%, z założeniem 
progresji w kolejnych latach obowiązywania mechanizmu. 
Dla przykładu – 40% przychodów może wracać do syste-
mu parkingowego miasta i zasilać budżet przeznaczony na 
zarządzanie systemem (pobieranie opłat, budowa i organi-
zacja parkingów, systemy informacyjne dla kierowców 
etc.), 20% może trafiać do ogólnego budżetu gminy, a 40% 
przychodów przeznaczane będzie na dofinansowanie wdro-
żenia i/lub promocji alternatywnych dla samochodu sposo-
bów poruszania się po mieście. 

Rys. 1. Koncepcja PUSH & PULL

Rys. 2. Koncepcja mechanizmu finansowania podstawowego

Rys. 3. Przykładowy podział przychodów w ramach podstawowego mechanizmu finansowania
Źródło: [3]

Rys. 4. Podział przychodów z parkowania w Gandawie 
Źródło: [3]
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W Gandawie (Belgia) około 20% przychodów z parko-
wania stanowi „fundusz mobilności”, w ramach którego 
większość środków przeznaczana jest na zarządzanie mobil-
nością (36%), 23% na transport publiczny, a po około 19% 
na transport rowerowy oraz działania marketingowe i infor-
macyjne. Roczne przychody z opłat parkingowych w Gan-
dawie wynoszą ponad 26 milionów euro.

Działania wybranych partnerów wdrożeniowych projektu 
PUSh & PUll
Nottingham
Nottingham jest miastem położonym w środkowej Anglii 
liczącym około 300 tysięcy mieszkańców. Szacuje się, że 
kongestia i spowodowane nią opóźnienia kosztują lokalną 
gospodarkę około 160 mln GBP. 

•	 negocjowanie lepszych cen biletów komunikacji 
miejskiej z operatorami transportu publicznego,

•	 utworzenie planu zarządzania parkowaniem,
•	 organizowanie i wspieranie wydarzeń w obrębie lo-

kalnego i krajowego kalendarza (tydzień rowerowy, 
dzień bez samochodu, dzień carsharingu, tydzień pie-
szych podróży do pracy itp.).

Oficer ds. planowania transportu posiada własny budżet 
pozwalający na opracowywanie materiałów promujących 
transport zrównoważony w tym organizację tzw. wydarzeń 
promocyjnych.

Örebro
Szwedzkie Örebro liczące 144 tysiące mieszkańców poło-
żone jest 200 km na zachód od Sztokholmu. Miasto pełni 
funkcję regionalnego ośrodka administracyjnego, uniwer-
syteckiego, a także centrum logistycznego z dostępem do 
krajowej sieci drogowej i kolejowej. Lokalny system trans-
portowy miasta Örebro jest zdominowany przez korzysta-
nie z samochodów. Udział transportu rowerowego w po-
dróżach kształtuje się na poziomie 30%. Zrównoważony 
transport jest jednym z najważniejszych priorytetów władz 
miasta, które rozumieją potrzebę wdrażania rozwiązań 
ograniczających rolę samochodu w podróżach. System za-
rządzania parkowaniem w mieście Örebro składa się ze stre-
fy płatnego parkowania ze stawką malejącą w zależności od 
odległości do centrum oraz kilku parkingów P+R zloka-
lizowanych przy węzłach przesiadkowych. Strefa płatnego 
parkowania liczy około 5000 miejsc postojowych, z czego 
1500 znajduje się na ulicy, a pozostałe 3500 to parkingi 
poza ulicą. Przychody z systemu płatnego parkowania to 
około 2,65 mln euro rocznie, z czego koszty systemu wy-
noszą 2,2 mln euro. Dochód na poziomie 450 000 euro jest 
przeznaczony na inwestycje w przestrzeni publicznej.

Działania typu „pull” podejmowane przez miasto zwią-
zane są za stałym rozwijaniem systemu zarządzania parko-
waniem, poprzez wdrażanie rozwiązań takich jak: rozsze-
rzenie strefy płatnego parkowania, dostosowanie wysokości 
opłat, tak aby bardziej odpowiadały założeniom polityki 
miejskiej (w ścisłym centrum – priorytet dla odwiedzają-
cych, nie dla mieszkańców i pracowników), rozwój progra-
mu parkingowego dla poszczególnych dzielnic miasta. 

Fot. 1. Wyposażony w kamerę samochód egzekwujący podatek WPL 
Źródło: [4]

Głównym problemem miasta są utrudnienia w ruchu 
występujące szczególnie w godzinach szczytu na głównych 
trasach do i z miasta oraz na obwodnicy, które zwiększają 
koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz obniżają 
wskaźniki niezawodności przewozów realizowanych przez 
autobusy transportu publicznego.

Jednym z działań typu „push” realizowanych przez mia-
sto Nottingham jest podatek od miejsca parkingowego 
w miejscu pracy tzw. Work Place Parking Levy (WPL). 
Stawka podatku wynosząca 334 GBP płatna jest od miej-
sca postojowego zajmowanego przez pojazd podległy 
przedsiębiorcy [4] (fot. 1). Podatek obowiązuje przedsię-
biorców, których pojazdy zajmują więcej niż dziesięć miejsc. 
Rozwiązanie to wspomaga działania typu „pull” mające na 
celu zwiększenie roli podróży odbywanych środkami trans-
portu zrównoważonego. Roczny dochód z podatku WPL 
w wysokości 8 mln GBP przeznaczony został na budowę 
dwóch nowych linii tramwajowych, remont Nottingham 
Station i rozwój sieci autobusowej.

Pozostałe działania realizowane przez miasto Notting ham 
w ramach projektu PUSH & PULL to wsparcie pracodawców 
posiadających siedziby w parkach biznesowych NG2 Business 
Park, Nottingham Business Park oraz Nottingham Science 
Park we wdrażaniu systemów zarządzania parkowaniem 
(push) oraz utworzenie stanowiska oficera ds. planowania 
trans portu (pull), którego zadaniem jest m.in:

Fot. 2. Poprawa infrastruktury rowerowej w Örebro 
Źródło: [3]
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W ramach działań typu „push” Örebro promuje trans-
port rowerowy, w tym poprawia jakość infrastruktury ro-
werowej (fot. 2). Ponadto podejmowane są działania mające 
na celu nadanie priorytetów w sygnalizacji świetlnej dla 
pieszych, rowerzystów i transportu publicznego. Miasto 
przeprowadza również tzw. szkolenia rowerowe dla mi-
grantów. 

Gandawa
Położone w Belgii miasto Gandawa liczy około 250 tysięcy 
mieszkańców i obejmuje powierzchnię 156,18 km2. Ścisłe 
(historyczne) centrum miasta objęte jest „czerwoną” strefą 
płatnego parkowania z taryfą 10 euro/h i maksymalnym 
czasem parkowania 3h. Kolejna strefa „pomarańczowa” 
obowiązuje na obszarze okalającym ścisłe centrum, cha-
rakteryzuje się podobnym czasem obowiązywania i stawką 
6 euro/h. Wokół dwóch dworców kolejowych wyznaczono 
strefę „żółtą”, gdzie z uwagi na dużą liczbę dojeżdżających 
zasady parkowania są takie same jak w strefie czerwonej. 
W pozostałych dzielnicach wokół centrum miasta wpro-
wadzono strefę płatnego parkowania o niższej taryfie i nie-
ograniczonym czasie parkowania („zieloną”).

Wybrane działania typu „push” i „pull” wdrożone w mie-
ście Gandawa w ramach zarządzania przestrzenią parkin-
gową przedstawiono w tabeli 1.

nomicznego i ekologicznego systemu transportu pasażerów 
i towarów. Kraków wprowadził strefy uspokojonego ruchu 
w ścisłym centrum pod koniec lat 80., dzieląc miasto na 
trzy strefy: ruchu pieszego (strefa A), ruchu ograniczonego 
(strefa B) oraz ograniczonego postoju (strefa C). Obszary 
strefy B oraz C są miejscami, w których pobiera się opła-
ty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych. Strefa 
płatnego parkowania w Krakowie jest największym tego 
typu obszarem w Polsce, składa się z 12 obszarów, zróżni-
cowanych pod względem dostępnych miejsc postojowych, 
liczby mieszkańców oraz urządzeń do poboru opłat (parko-
metrów).

Działania wdrażane w ramach systemu zarządzania parko-
waniem dotyczą „oczyszczania” chodników oraz historycznych 
uliczek z miejsc postojowych w ramach budowanych przez 
miasto wielopoziomowych – naziemnych lub podziemnych – 
parkingów. Obecnie w śródmieściu Krakowa funkcjonują trzy 
parkingi wielopoziomowe. Naziemny parking wielopoziomo-
wy w dzielnicy Stare Podgórze oraz dwa podziemne – pod 
placem Na Groblach i przy Muzeum Narodowym.

Wybrane działania typu „push” i „pull” wdrożone w mieście Gandawa
Działania „PUSH” Działania „PULL”

1.	 Wprowadzenie	wskaźników	parkowania,	
określających	liczbę	miejsc	postojowych,	
które	mogą	zostać	wybudowane	przez	
dewelopera	w	zależności	od	typu	inwesty-
cji:	mieszkaniowa,	handlowo-usługowa,	
przemysłowa;

2.	 Zachęcenie	do	podwójnego	wykorzystania	
miejsc	postojowych	(mieszkanie	–	praca);

3.	 Opracowanie	zasad	dotyczących	organi-
zacji	miejsc	postojowych	(brak	„kopert”,	
miejsc	zarezerwowanych,	itp.)

1.	 Budowa	stacji	do	ładowania	samochodów	
i	rowerów	elektrycznych	na	prywatnych	
i	publicznych	parkingach;

2.	 Promocja	parkingów	P+R	poza	granicami	
miasta;

3.	 Wprowadzenie	relacja	współczynnika	
miejsc	postojowych	w	nowych	inwe-
stycjach	budowlanych	w	zależności	od	
odległości	do	przystanku;

4.	 Wyznaczenie	współczynnika	miejsc	
postojowych	dla	rowerów,	zapewniają-
cego	odpowiednią	ich	liczbę	w	nowych	
inwestycjach.	

Źródło: [7]

	 Tabela	1

Kraków
Położony w południowej Polsce Kraków, zamieszkały przez 
około 760 000 mieszkańców, jest drugim co do wielkości 
miastem w kraju. Jego wyjątkowy historyczny, kulturalny 
i naukowy charakter nadal przesądza o rozwoju gospodar-
czym i turystycznym miasta. Każdego roku Kraków go-
ści około 8 milionów turystów, a Uniwersytet Jagielloński, 
z około 140 000 studentami jest jednym z najstarszych uni-
wersytetów w Europie Środkowej i Wschodniej. Kraków 
był pierwszym miastem w Polsce, który przyjął zrówno-
ważoną politykę transportową w 1993 roku i wprowadził 
szereg programów i środków odnoszących się do wykorzy-
stania przestrzeni i dostępności różnych form transportu: 
wprowadzono strefy ruchu pieszego i strefy o ograniczonym 
dostępie dla samochodów oraz zmodernizowano infrastruk-
turę i tabor transportu publicznego. Polityka transportowa 
miasta zaktualizowana w lipcu 2007 roku oraz w czerwcu 
2016 ma na celu stworzenie wydajnego, bezpiecznego, eko-

Fot. 3. Ulica Meiselsa – przed i po reorganizacji sposobu parkowania

Z uwagi na konieczność spełnienia wymogów określo-
nych przepisami prawa krajowego, zgodnie z którym 
„(... przy wyznaczeniu miejsc parkingowych linia równoległa do 
krawężnika powinna być umieszczona w taki sposób, aby szerokość 
chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych wynosiła co najmniej 
2 m. Wyjątkowo dopuszcza się pozostawienie chodnika o szerokości 
1,5 m”. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu po 
przeprowadzonej inwentaryzacji dokonał likwidacji miejsc 
postojowych lub reorganizacji sposobu parkowania na uli-
cach Krakowa, głównie w obszarze dzielnicy Kazimierz 
(przykład fot 3).

 W ramach działań typu „pull”, finansowanych w cało-
ści ze środków projektu, Kraków podjął między innymi na-
stępujące działania:

•	 opracowano tzw. pakiet mieszkańca, w ramach którego 
300 nowym mieszkańcom miasta przekazano broszurę 
informacyjną na temat zrównoważonych sposobów po-
dróży po Krakowie wraz z tygodniowym biletem ko-
munikacji miejskiej, który ma zachęcić osoby „zmotory-
zowane” do zmiany zachowań transportowych;

•	 opracowano broszury promujące wybudowane przez 
miasto parkingi kubaturowe oraz parkingi P+R, 
które zostały rozdane kierowcom podczas „Tygodnia 
Zrównoważonej Mobilności” (rys. 5); 

•	 przeprowadzono działania mające na celu promocję 
wypożyczalni rowerów miejskich Wavelo;

•	 rozpoczęto prace zmierzające do wdrożenia mechani-
zmu finansowania podstawowego.
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Znaczenie zarządzania parkowaniem
Poszukiwanie miejsca postojowego w mieście nie tylko ge-
neruje dodatkowe koszty dla kierowców (czas i zużycie pa-
liwa), ale również ma negatywne skutki dla społeczeństwa, 
takie jak hałas, zanieczyszczenie powietrza oraz ryzyko wy-
padku. Według wielu badaczy [5–7] na wielkość średniego 
dobowego ruchu w centrach miast niejednokrotnie mają 
wpływ kierowcy poszukujący miejsca postojowego. W wie-
lu miastach odsetek osób jadących samochodem w poszuki-
waniu miejsca postojowego może być stosunkowo wysoki. 
Poszukiwanie miejsca do parkowania nie jest tylko domeną 
osób odwiedzających dany obszar miasta, ale również od-
nosi się do mieszkańców próbujących zaparkować w pobli-
żu własnego domu. Szacuje się, że w Amsterdamie każdego 
dnia mieszkańcy w poszukiwaniu miejsca postojowego po-
konują samochodem około 50 000 km (18 000 000 km/
rok). Jest to spowodowane tym, że kierowcy w pierwszej 
kolejności chcą zaparkować przed drzwiami własnego 
domu (klatki schodowej), a gdy się dowiedzą, że miejsce 
nie jest dostępne, krążą wokół, aż w końcu uda im się za-
parkować w najbliższym sąsiedztwie drzwi [3].

Skuteczne wprowadzenie instrumentów zarządzania 
parkowaniem na przykładzie Wiednia pokazało, że w dziel-
nicach 6 i 9 nastąpił wyraźny spadek liczby kilometrów 
przejechanych w poszukiwaniu miejsca postojowego 
z 10 mln km do 3,3 mln km rocznie. Stwierdzono, że 
w dzielnicach od 6 do 9 średni czas potrzebny na znalezie-
nie miejsca parkingowego został zmniejszony z około 9 do 
zaledwie 3 minut.

Oprócz negatywnych aspektów związanych z poszuki-
waniem miejsca postojowego ważna jest również świado-
mość właścicieli punktów handlowych, jaka jest relacja 
liczby miejsc postojowych do efektów ekonomicznych ich 
działalności. Wybór miejsca, w których robione są zakupy, 
uzależniony jest w pierwszej kolejności od asortymentu, 
jakości sklepów oraz atmosfery danego miejsca. Oznacza 
to, że parkowanie nie odgrywa głównej roli w procesie 
decyzyjnym wyboru miejsca zakupów. Osoby, które ko-
rzystają z komunikacji miejskiej, chodzą pieszo lub jeżdżą 
na rowerze odwiedzają większą liczbę sklepów niż kierowcy 

i pasażerowie samochodów osobowych. Badania przepro-
wadzone przez G. Minguardo [8] pokazują, że nie ma ści-
słego związku między ilością miejsc parkingowych, a suk-
cesem danego centrum handlowego. Brak skutecznego 
zarządzania przestrzenią parkingową powoduje, że klien-
ci/goście przyjeżdżający samochodem mogą mieć problem 
w zaparkowaniu w pobliżu miejsca docelowego, ponieważ 
miejsca postojowe są zajęte przez osoby parkujące dłużej 
(często przez pracowników sklepów/restauracji) i nie są 
dostępne dla klientów.

Podsumowanie
Skuteczne zarządzanie parkowaniem powinno stanowić 
jedno z istotnych, dobrze skoordynowanych, narzędzi re-
alizacji polityki transportowej, obejmujących cały system 
transportowy miasta. Wdrażane rozwiązania za cel muszą 
stawiać sobie nie tylko ograniczenie deficytu miejsc posto-
jowych, ale też skuteczne zniechęcanie mieszkańców do 
korzystania z prywatnych samochodów, przy jednoczesnym 
zachęceniu ich do poruszania się w sposób minimalizujący 
całkowite koszty społeczne Współczesne wyzwania stoją-
ce przed transportem w miastach wymagają zbudowania 
relacji pomiędzy przychodami generowanymi przez sys-
tem zarządzania parkowaniem a spójnym finansowaniem 
narzędzi zarządzania mobilnością. Stworzenie korzystnych 
warunków dla transportu zrównoważonego może się od-
bywać poprzez pozyskiwanie wiedzy na temat sposobów 
zwiększenia poziomu akceptacji społecznej i politycznej dla 
zarządzania przestrzenią parkingową oraz poprzez instytu-
cjonalizację zarządzania parkingami jako źródła dochodów 
dla działań związanych ze zwiększeniem roli zrównoważo-
nych środków transportu w codziennych podróżach.

Poprzez tego typu działania jak projekt PUSH & PULL 
Gmina Miejska Kraków chce przyczynić się do stworzenia 
lepszych i komfortowych warunków życia mieszkańców w za-
kresie mobilności, obejmującej wszystkie formy transportu 
w mieście. Należy również podkreślić fakt wysokiej aktyw-
ności Krakowa na tle kraju w realizacji innych projektów ba-
dawczo-wdrożeniowych dotyczących funkcjonowania trans-
portu, takich jak np.: CIVITAS CARAVEL (2005–2009), 
AENEAS (2008–2011), STARS (2013–2016), CHALLENGE 
(2013–2016), VELOCITTA (2014–2017).
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Rys. 5. Opracowane przez Urząd Miasta Krakowa broszury promujące parkingi P+R oraz 
parkingi kubaturowe
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Streszczenie: Wzrost zapotrzebowania na miejsca parkingowe jest jed-
ną z głównych konsekwencji gwałtownego rozwoju motoryzacji. Niesie 
to za sobą liczne konsekwencje widoczne na co dzień w przestrzeni 
polskich miast. Niejednokrotnie problemy związane z parkowaniem 
są trudniejsze do rozwikłania niż problemy związane z poruszaniem 
się. Wynika to z ogromnej terenochłonności klasycznych parkingów. 
Kształtowanie polityki parkingowej miasta niesie ze sobą wiele proble-
mów, związanych m.in. z odmiennymi oczekiwaniami wielu grup spo-
łecznych (mieszkańców, pracowników danego rejonu), niskiej elastycz-
ności w zakresie możliwości kształtowania stref płatnego parkowania. 
Dodatkową trudnością jest specyfika prowadzenia samych badań par-
kingowych. Miasta natomiast niejednokrotnie traktują funkcjonowanie 
stref jako potencjalny wpływ do budżetu bez wnikliwej analizy funkcjo-
nowania obszaru po wprowadzeniu opłat. Niniejszy artykuł jest próbą 
zbadania problemów występujących w różnych częściach stref płatnego 
parkowania oraz pokazania, iż rozmaite rejony, w których uiszczenie 
opłat za parkowanie ma charakter obligatoryjny, charakteryzują się od-
miennymi wskaźnikami dotyczącymi parkowania. W artykule podję-
ta została także próba wyciągnięcia wniosków z funkcjonowania stref 
płatnego parkowania oraz określenia rekomendacji w zakresie zmian 
prawnych i organizacyjnych.
Słowa kluczowe: parkowanie, Kraków, strefa płatnego parkowania.

Analiza wykorzystania miejsc  
parkingowych w strefie płatnego  
parkowania w Krakowie1,2

Wprowadzenie
Funkcjonowanie stref płatnego parkowania jest obecnie 
jedynym fiskalnym narzędziem służącym kształtowaniu 
zrównoważonej mobilności w miastach. Ustawa o drogach 
publicznych nie pozwala na inne formy quasi-podatkowego 
obciążenia kierowców w obszarach zurbanizowanych [1]. 
Pomimo tego decydenci miejscy nie mają pełnej swobody 
w kwestii organizowania jej funkcjonowania. Ograniczeni 
są maksymalnymi stawkami nałożonymi przez ustawodaw-
cę czy zakazem pobierania opłat za parkowanie w dni inne 
niż robocze. 

Ze względu na liczne trudności badawcze (czasochłon-
ność, brak lub ograniczona możliwość zautomatyzowanego 
sposobu pozyskiwania danych) funkcjonowanie stref płat-
nego parkowania jest uzależnione od czynników niezwiąza-
nych z rzetelnymi badaniami. Zgodnie z [2] w Polsce bada-
nia zarządcy strefy dotyczą raczej aspektu finansowego 
działania strefy, aniżeli wskaźników stricte parkingowych. 
Traktuje się ją więc jako instrument, który służy powięk-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017.
2 Artykuł opracowany na podstawie referatu nagrodzonego I nagrodą na III 

Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Transportu KOKONAT 
2016.

szaniu dochodów budżetowych zamiast jako instrument do 
kształtowania mobilności w mieście oraz służący zracjonali-
zowaniu sposobu podróżowania mieszkańców.

O badaniach parkowania szeroko traktuje m.in. [3], 
gdzie do charakterystyk wykorzystania parkingów zalicza 
się wskaźnik wykorzystania powierzchni parkingowej, 
wskaźnik rotacji, czas parkowania, akumulację parkowania 
oraz natężenie parkowania. 

Uzupełnieniem statystyk parkowania powinny być wy-
wiady ankietowe dotyczące miejsca rozpoczęcia, celu i mo-
tywacji podróży oraz odległości dojścia do celu. Można je 
także uzupełnić o ogólne badania zachowań komunikacyj-
nych oraz skłonności do ich zmiany pod pewnymi warun-
kami (zarówno motywacyjnymi do dojść pieszych, jazdy 
rowerem czy komunikacją zbiorową, jak i tymi, które bez-
pośrednio zniechęcają do jazdy samochodem). 

Na podstawie tak przeprowadzonych badań można po-
dejmować decyzje dotyczące kształtowania opłat w danym 
rejonie lub ustalać maksymalny czas parkowania. 

Artykuł jest próbą przedstawienia własnych badań po-
kazujących wskaźniki i statystyki parkowania oraz zróżni-
cowanie funkcjonowania strefy płatnego parkowania we-
wnątrz miasta. Mogą one zostać potraktowane jako przykła-
dowe (z założeniem, że powinny zostać rozszerzone zarówno 
w aspekcie czasowym, przestrzennym, jak i ilościowym) dla 
opracowania pełnych statystyk dla krakowskiej (lub innych) 
stref płatnego parkowania służących efektywniejszemu 
kształtowaniu ich funkcjonowania. 

Strefa płatnego parkowania w krakowie
Strefa płatnego parkowania w Krakowie jest największym 
tego typu obszarem w Polsce [4]. Obejmuje 13 podstref 
rozlokowanych głównie w szeroko rozumianym centrum 
miasta – dzielnicach Stare Miasto (I), Grzegórzki (II), Kro-
wodrza (V) oraz częściowo w dzielnicach Zwierzyniec (VII), 
Dębniki (VIII) oraz Podgórze (XIII). 

Strefa funkcjonuje od 1988 roku, jednakże jest sukcesyw-
nie powiększana. Ostatnia zmiana nastąpiła w 2015 roku. 

Strefa funkcjonuje jednolicie na całym obszarze, w go-
dzinach 10:00–20:00 w dni powszednie. Podobnie jak 
w większości miast w Polsce opłata jest jednolita, niezależ-
nie od podstrefy wynosi:

•	 3,00 zł za pierwszą godzinę parkowania,
•	 3,50 zł za drugą godzinę parkowania,
•	 4,10 zł za trzecią godzinę parkowania,
•	 3,00 zł za każdą kolejną godzinę parkowania.
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Minimalna opłata za parkowanie to 1 zł (pozwalająca na 
postój 20 minutowy). 

Opłaty są na poziomie bardzo bliskim do maksymalne-
go dopuszczalnego ustawowo. Ustawodawca dopuścił 
maksymalną stawkę 3,00 zł za pierwszą godzinę parkowa-
nia oraz wzrost o 20% ceny na drugą godzinę oraz o kolej-
ne 20% na trzecią godzinę parkowania. Oznacza to, iż 
w Krakowie istnieje możliwość podniesienia stawki za par-
kowanie o 10 groszy za drugą godzinę oraz 22 grosze za 
trzecią godzinę. 

obszary badawcze i metodyka 
Do badań zostały wybrane cztery obszary. Trzy z nich znaj-
dują się na terenie strefy płatnego parkowania (kolejno 
podstrefy P1, P6 IV, P6 I). Czwarty znajduje się w bez-
pośrednim sąsiedztwie podstref parkowania P6 V oraz P8 
(rys. 2, tab. 1). 

Obszary zostały dobrane w taki sposób, aby cechowały 
się innymi od siebie właściwościami w kontekście transpor-
tu i parkowania. 

Obszar 1 (w podstrefie P1) to teren w ścisłym centrum 
Krakowa w odległości kilkuset metrów od rynku, w pobli-
żu dużej uczelni (Politechnika Krakowska) oraz innych 
miejsc nauki i pracy. Na podstawie [5] można wywniosko-
wać, iż jest to jeden z obszarów w ścisłym centrum miasta, 
w których występuje zdecydowany deficyt miejsc parkin-
gowych pomimo funkcjonowania strefy.

Na terenie obszarów 2 i 3 opłata za parkowanie została 
wprowadzona stosunkowo niedawno, ze względu na inicja-
tywy mieszkańców. Dążyli oni do ograniczenia parkowania 
w sąsiedztwie swoich posesji poprzez wprowadzenie instru-
mentu fiskalnego, który odstrasza pewną część kierowców. 
Obszary te znajdują się poza tzw. II obwodnicą Krakowa, 
w miejscach, gdzie popyt na dłuższe parkowanie powinien 
występować stosunkowo rzadziej (placówki, w których pra-
cuje więcej osób w okolicy posiadają przeważnie własne par-
kingi). Jest to jednak funkcjonalne centrum Krakowa. 
W obszarze 3 część mieszkańców posiada własne parkingi na 
posesjach.

Obszar 4 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 
strefy płatnego parkowania, lecz w podobnej odległości 
od ścisłego centrum jak obszary 2 i 3. Na podstawie niżej 
przedstawionych badań można wysnuć pewne spostrzeże-
nia dotyczące wpływu płatnego parkowania na zachowa-
nia kierowców. 

Czwarty obszar badań nie posiada wyznaczonych 
miejsc parkingowych. Liczba miejsc parkingowych zosta-
ła oszacowana na podstawie liczby samochodów zaparko-
wanych wzdłuż chodnika. Przyjęto, iż jako miejsca wolne 
uznaje się wyłącznie te pomiędzy parkującymi samocho-
dami, natomiast „parking” kończy się wraz z ostatnim 
samochodem. Większość z kierowców parkujących w tym 
obszarze łamie przepisy ruchu drogowego, nie pozosta-
wiając wyznaczonych odległości od przystanku komuni-
kacji miejskiej, minimalnej szerokości dla pieszych, mini-
malnych odległości od przejścia dla pieszych lub od skrzy-
żowania. 

Rys.1. Strefa płatnego parkowania w Krakowie
Źródło: www.mi.krakow.pl

Rys. 2. Lokalizacja obszarów badawczych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Maps

Charakterystyka badanych obszarów
Numer  
strefy Podstrefa Ulice Suma miejsc 

parkingowych
Umowna  

nazwa strefy

1 P1
Basztowa	(od	Zacisze	do	pl.	
Matejki),	Zacisze,	pl.	Matejki,	
Warszawska,	Ogrodowa

136 Warszawska

2 P6 IV

Lea	(od	alei	Kijowskiej	do	
Józefitów),	Konarskiego	(od	Lea	
do	Królewskiej),	Urzędnicza	(od	
Lea	do	Królewskiej),	Nowowiejska	
(od	Lea	do	Królewskiej)

305 Lea

3 P6 I

Kielecka,	Grunwaldzka	(od	
Garczyńskiego	do	Mogilskiej),	
Sowińskiego,	Garczyńskiego,	
Kasprowicza	(od	Grunwaldzkiej	
do	Kieleckiej),	Moniuszki	(od	
Kieleckiej	do	Grunwaldzkiej)

248 Kielecka

4 -

Prądnicka	(od	końca	strefy	płat-
nego	parkowania	na	wysokości	
wiaduktu	kolejowego	do	skrzyżo-
wania	z	Doktora	Twardego)

121 Prądnicka

Tabela	1	

Źródło:	opracowanie	własne
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Obszary zbadano pod kątem wybranych wskaźników za 
pomocą jednego badania ręcznego oraz trzech badań wide-
orejestratorem. Badania wykonano w różnych porach dnia 
i tygodnia w następujący sposób:

•	 Czterogodzinny pomiar (w interwale półgodzinnym) 
wraz z odnotowywaniem numerów rejestracyjnych 
pojazdów celem zbadania zmian w zajętości miejsc 
parkingowych oraz sprawdzenia rotacji. Badania dla 
każdej podstrefy wykonywane były wideorejestrato-
rem w godzinach 13:00–17:00 w dzień powszedni 
(wtorek, środa, czwartek).

•	 Jednorazowy pomiar (za pomocą wideorejestratora) 
zajętości miejsc parkingowych w dniu powszednim 
w godzinach nocnych (po 23:00).

•	 Jednorazowy pomiar (za pomocą wideorejestratora) 
zajętości miejsc parkingowych w sobotę przeprowa-
dzony w godzinach pomiędzy 13:00–15:00.

•	 Ręczny pomiar zajętości miejsc parkingowych wraz 
z pogrupowaniem parkujących pojazdów do jednej 
z podgrup – parkujący posiadający abonament, par-
kujący na podstawie uiszczonej opłaty w parkome-
trze lub w aplikacji mobilnej, parkujący bez uiszcze-
nia opłaty, parkujący nieprawidłowo, parkujący na 
miejscu dla niepełnosprawnych, parkujący na podsta-
wie abonamentu przeznaczonego dla mikroprzedsię-
biorców lub właścicieli nieruchomości będących jed-
nocześnie ich administratorem. Parkujący posiadający 
abonament zostali dodatkowo podzieleni zależnie od 
numeru rejestracyjnego na pojazdy posiadający reje-
strację rozpoczynającą się od KR lub rejestracji innej 
niż KR. Celem takiego rozróżnienia była możliwość 
oszacowania, jak dużą grupę posiadających abona-
ment wśród parkujących w danej strefie stanowią 
osoby spoza Krakowa. Mocno dyskusyjną kwestią 
jest traktowanie takich osób jako mieszkańców strefy. 
Obecnie abonament wydaje się na podstawie zamel-
dowania (wystarczy zameldowanie czasowe). Pomiar 
ten jest także uzupełnieniem dla pomiaru czterogo-
dzinnego. Ze względu na brak możliwości przepro-
wadzenia takiego pomiaru w obszarze 4 (brak abona-
mentów) zaniechano takiego badania. 

Wskaźnikiem badanym przy wszystkich czterech po-
miarach był wskaźnik wykorzystania powierzchni parkin-
gowej, obliczany za [3] ze wzoru:

 
  (1)

gdzie:
Mp

  oznacza całkowitą podaż miejsc parkingowych
P

p  
liczbę pojazdów parkujących w danym okresie 
(określony jest on procentem miejsc parkingo-
wych zajętych w danym okresie przez parkujące 
pojazdy).

 
W trakcie badania ręcznego, oprócz ogólnego wskaź-

nika wykorzystania powierzchni parkingowej, badano 

także wykorzystanie powierzchni parkingowej przez abo-
nentów oraz osoby nazwane umownie parkującymi czaso-
wo (na podstawie biletu z parkometru, aplikacji mobilnej 
lub kierowców, którzy opłaty w ogóle nie uiścili). Wówczas 
we wzorze (1) w miejsce Pp

 podstawia się odpowiednio 
liczbę samochodów parkujących na podstawie abonamen-
tu lub sumarycznie na podstawie biletu z parkometru i apli-
kacji. 

Wskaźniki wykorzystania miejsc parkingowych przez 
abonentów oraz wykorzystania miejsc przez parkujących 
czasowo liczone są od ogółu dostępnych miejsc, nie zaś od 
miejsc bieżąco wykorzystywanych.

Mierzono także rotację parkowania, której podstawową 
miarą jest tzw. wskaźnik rotacji obliczany ze wzoru [3]:

      (2)

gdzie:
P

pn 
to całkowita liczba pojazdów korzystających 
w okresie analizy z badanych miejsc postojowych. 

 
Mierzono także procent miejsc parkingowych wykorzy-

stywanych przez jeden pojazd w trakcie trwania całego 
(czterogodzinnego) badania. 

wyniki badań 
W tabeli 2 przedstawiono wyniki pomiaru ręcznego. Zesta-
wione zostały wyniki badań dotyczących zajętości miejsc 
parkingowych sumarycznie oraz przez poszczególne grupy 
pojazdów. 

Wybrane wskaźniki parkowania – pomiar wstępny

Numer 
strefy

Wskaźnik wykorzy-
stania powierzchni 
parkingowej [%]

Wskaźnik wykorzystania 
miejsc parkingowych 
przez abonentów* [%]

Wskaźnik wykorzystania 
miejsc przez parkujących 

czasowo** [%]

1 98 50	(60) 26

2 80 46	(56) 14

3 56 34(38) 13

4 - - -
* Jako	abonentów	wliczano	abonentów	danej	podstrefy	(o	numerze	rejestracyjnym	rozpoczynającym	
się	od	KR),	abonentów	posiadających	abonament	dla	mikroprzedsiębiorcy	oraz	abonentów	niepełno-
sprawnych.	W	nawiasach	podana	suma	wraz	z	abonentami	danej	podstrefy,	uwzględniając	abonentów	
o	rejestracjach	innych	niż	KR.	
**	Jako	parkujących	czasowo	zaliczano	samochody	parkujące	na	podstawie	biletów	z	parkometru,	
informację	o	korzystaniu	z	aplikacji	mobiparking	lub	parkujących	bez	uiszczenia	opłaty.

Zestawienie wskaźników wynikających z jednorazowe-
go pomiaru pozwala zauważyć, iż badane obszary są bardzo 
zróżnicowane. Zgodnie z [3] zajętość miejsc parkingowych 
przy prawidłowo dobranej stawce powinna oscylować w oko-
licach 85%. Ze względu na cyklicznie zmieniający się 
wskaźnik zajętości powierzchni parkingowej nie jest to za-
leżność sztywna. Najbliżej tej wartości jest obszar 2, gdzie 
zajętość miejsc parkingowych jest o 5 punktów procento-
wych mniejsza. Natomiast w obszarze 1 zajętość miejsc 
parkingowych jest na tyle wysoka, że znalezienie go jest 
bardzo trudne, co sugerować może zbyt niską stawkę par-
kingową, jednakże jednorazowe badanie nie może być po-
wodem, dla którego zmienia się tak istotne sprawy dla 

Tabela	2

Źródło:	opracowanie	własne
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funkcjonowania transportu w mieście. Obszar 3 charakte-
ryzuje się niską zajętością miejsc parkingowych, na wielu 
ulicach nie ma żadnego problemu ze znalezieniem wolnej 
przestrzeni parkingowej bezpośrednio przy dowolnym celu 
podróży. 

W pierwszych dwóch obszarach (ze względu na zajętość 
miejsc parkingowych można domniemywać, iż bardziej 
atrakcyjnych) zajętość miejsc parkingowych przez samo-
chody z abonamentem, lecz jednocześnie nie posiadających 
rejestracji KR, a więc będące własnością osób niezameldo-
wanych na stałe w Krakowie, wynosi 10%. 

Na rysunku 3 przedstawiono wyniki badania zajętości 
miejsc parkingowych. Wykres zestawia zmiany zajętości 
miejsc parkingowych w czasie. 

  

Widać względnie stałe wykorzystanie miejsc parkingo-
wych w obszarze pierwszym, gdzie przez cały czas parkingi 
wykorzystane są niemal w całości. Niewielki spadek zauwa-
żalny jest w okresie szczytu popołudniowego, gdy część kie-
rowców prawdopodobnie kończy pracę. Oprócz samochodów 
zaparkowanych prawidłowo można także zaobserwować wiele 
(niewliczanych do statystyki) parkujących niepra widłowo. Na 
podstawie obserwacji stwierdzono, iż miejsca, w których kie-
rowcy parkują nieprawidłowo, są raczej stałe. Należałoby 
rozważyć współpracę miasta z odpowiednimi służbami celem 
eliminacji nieprawidłowego parkowania. 

Obszar 2 charakteryzuje się wzrostem liczby parkują-
cych w czasie, co prawdopodobnie oznacza, iż wielu miesz-
kańców tego rejonu dojeżdża do pracy samochodem. Tezę 
tę zweryfikują zestawienia kolejnych badań. 

Obszar 3 charakteryzuje się zmiennym wskaźnikiem za-
jęcia miejsc parkingowych. Na większości ulic przez cały 
czas dostępna jest dość duża liczba miejsc parkingowych. 

Obszar 4 jest typowym miejscem w bezpośrednim są-
siedztwie strefy płatnego parkowania, gdzie kierowcy po-
zostawiają swoje samochody, aby uniknąć opłaty, natomiast 
resztę drogi pokonują pieszo lub środkami komunikacji 
zbiorowej. W godzinach, gdy wiele firm kończy pracę wy-
korzystanie powierzchni parkingowej znacznie spada. 

Badanie to jest potwierdzeniem dla tezy postawionej 
w trakcie omawiania tabeli 2. 

Rys. 3. Wskaźnik wykorzystania powierzchni parkingowej 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Procent miejsc parkingowych wykorzystanych przez jeden pojazd przez cały okres badania 
Źródło: opracowanie własne

W obszarze 1 wykorzystanie miejsc parkingowych jest 
na tyle duże, iż uzasadnionym byłoby podniesienie stawki 
za parkowanie, w przypadku umożliwienia tej czynności 
przez ustawodawcę. Odwrotną czynność można rozważyć 
w obszarze 3, gdzie zajętość miejsc parkingowych oscylu-
je wokół 60% przez cały badany okres. Być może skłoni-
łoby to do parkowania w tym rejonie część kierowców 
wykorzystujących obecnie podstrefę P3, gdzie za [5] wskaź-
nik wykorzystania miejsc parkingowych jest również dość 
wysoki. 

Kolejny wykres (rys. 4) przedstawia, jaka część z ogólnej 
liczby miejsc parkingowych wykorzystywana jest przez je-
den pojazd, a więc miejsca, na których rotacja nie wystąpiła 
w ogóle. 

Największy wskaźnik wykazują obszar 1 oraz obszar 4, 
przy czym zupełnie inne są przyczyny takiej sytuacji. W ob-
szarze 1 prawdopodobnie samochody, które w ciągu 4 go-
dzin stoją w jednym miejscu w dużej części należą do sta-
łych abonentów. W obszarze 4 rotacja wystąpiła zaledwie 
na trzech miejscach parkingowych, natomiast część miejsc 
z czasem pozostawała zwolniona, co zobrazowane zostało 
wcześniej na rysunku 3. W obszarze 2 i 3 liczba miejsc, na 
których nie wystąpiła jakakolwiek rotacja, jest niewiele niż-
sza niż liczba miejsc potencjalnie wykorzystywanych przez 
mieszkańców zgodnie z pomiarem ręcznym. 

Badanie to pozwoliło także uzyskać wskaźniki rotacji 
parkingowej w okresie 4 godzin. Zostały one zobrazowane 
na rysunku 5.

Wskaźnik jest zbadany wyłącznie dla okresu czterech 
godzin, dlatego też nie może być interpretowany w sposób 
zalecany w literaturze m.in. [3], gdzie wskaźnik pomiędzy 
wartościami 1 a 5 oznacza wystarczającą podaż miejsc par-
kingowych. Nie istnieje jednakże model, który pozwoliłby 
przenieść wyniki automatycznie na okres całej doby. 

Wskaźnik powinien być też interpretowany razem ze 
wskaźnikiem zajętości miejsc parkingowych oraz udziałem 
miejsc parkingowych, gdzie rotacja nie występuje w ogóle, 
gdyż podobna wartość dla obszarów 1 i 2 nie oznacza, iż 
podobnie trudno znaleźć miejsca parkingowe na tych ob-
szarach. 
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Niski wskaźnik dla obszaru trzeciego wynika w prakty-
ce nie z niskiej rotacji na badanych miejscach parkingo-
wych, a z faktu, że przez cały okres część miejsc pozostawa-
ła stale nieużytkowana. Analogicznie dość wysoka rotacja 
na miejscach w obszarze pierwszym wynika z bardzo wyso-
kiej rotacji na wybranych miejscach parkingowych, a cał-
kowitego jej braku na przeszło 60% miejsc. 

W trakcie badań postanowiono zwrócić uwagę na dys-
persję wyników wewnątrz niewielkich podstref, jakie wy-
brano do badań. Przeanalizowano w taki sposób wszystkie 
ulice wewnątrz danych podstref. Wyjątkiem jest obszar 4, 
gdzie badanie wykonywano wyłącznie dla jednej ulicy, wo-
bec czego nie ma możliwości podzielenia wyników. Zobra-
zo wano to w tabeli 3 przedstawiającej minimalne i maksy-
malne wskaźniki wewnątrz danych podstref z dokładnością 
do ulic lub fragmentów ulic. Na mniejsze fragmenty po-
dzielono ulicę Lea (obszar 2), a plac Matejki (obszar 1) roz-
dzielono na część wschodnią (bliżej ulicy Pawiej) oraz za-
chodnią (bliżej ulicy św. Filipa). 

zajętość miejsc w czasie mieści się w przedziale 25% do 
50%, natomiast na Moniuszki od 65% do 80%. 

Stosunkowo najmniejsze różnice zaobserwowano we-
wnątrz obszaru 1, gdzie zarówno rotacja jest niewielka 
(z wyjątkiem ulicy Warszawskiej), jak i cały czas wykorzy-
stuje się bardzo duży procent miejsc parkingowych. Wynik 
78% dla ulicy Ogrodowej wynika z niewielkiej liczby miejsc 
dostępnych w tym obszarze. W wymienionym momencie 
wolne były 2 miejsca. 

W obszarze drugim dysproporcja w kwestii rotacji jest 
dość wysoka, natomiast na większości ulic dysproporcja za-
jętości miejsc parkingowych jest niewielka. Jedynie na 
fragmencie ulicy Lea zajętość miejsc parkingowych prze-
kracza 90%. 

Badania pokazują, iż dysproporcje na badanych ulicach 
są dość wysokie. Można domniemywać, iż gdyby zbadać 
ulice wewnątrz jednej podstrefy oddalone od siebie o kilka-
set lub więcej metrów dysproporcje mogłyby być jeszcze 
większe. W przypadku najstarszej podstrefy P1 można roz-
ważyć, czy hipotetyczne zwiększenie elastyczności w kształ-
towaniu opłat wewnątrz strefy płatnego parkowania nie 
powinno jednocześnie spowodować zmniejszenia strefy P1 
i zróżnicowania stawek na różnych obszarach należących do 
jednej podstrefy.

Aby sprawdzić, jak wpływa możliwość bezpłatnego par-
kowania, przeprowadzono badanie zajętości miejsc parkin-
gowych w weekend. Natomiast badanie w godzinach noc-
nych pozwala w przybliżeniu zobrazować, jak duże zapo-
trzebowanie na miejsca parkingowe zgłaszają mieszkańcy. 
W tabeli 4 zestawiono wskaźniki parkowania dla dnia po-
wszedniego, weekendu oraz nocy. 

Rys. 5. Wskaźnik rotacji dla badanych obszarów 
Źródło: opracowanie własne

Zróżnicowanie wskaźników w ramach badanych obszarów

Obszar Maksymalny 
wskaźnik rotacji

Minimalny  
wskaźnik rotacji

Minimalne 
wykorzystanie 
powierzchni 

parkingowej [%]

Maksymalne 
wykorzystanie 
powierzchni 

parkingowej [%]

Obszar	1 1,84	 
(ul.	Warszawska)

1,1	 
(pl.	Matejki	 

od	strony	wschodniej)

78
(ul.	Ogrodowa)

100  
(wiele	przypadków)

Obszar	2

2,40	 
(ul.	Lea	od	al.	
Kijowskiej	do	
Nowowiejskiej)

1,11	 
(ul.	Lea	od	

Konarskiego	do	
Józefitów)

50
(ul.	Nowowiejska)

96,3	 
(ul.	Lea	od	al.	
Kijowskiej	do	
Nowowiejskiej)

Obszar	3 1,57	
(ul.	Moniuszki)

0,69	
(ul.	Sowińskiego)

25 
(ul.	Sowińskiego)

85,7	
(ul.	Moniuszki)

Obszar	4 n/d n/d 93,4 57,9

Tabela	3

Tabela	4

Źródło:	opracowanie	własne

Źródło:	opracowanie	własne

Zauważono, iż wskaźniki w wielu przypadkach są bar-
dzo zróżnicowane. Dotyczy to szczególnie obszaru 3, gdzie 
różnica między maksymalnym a minimalnym wskaźnikiem 
wykorzystania powierzchni parkingowej jest przeszło trzy-
krotna (25% do 85,7%), mimo iż ulice Sowińskiego i Mo-
niuszki są od siebie oddalone o około 150 metrów. Nie jest 
to także wynik jednokrotnego badania. Na Sowińskiego 

Wykorzystanie miejsc parkingowych w różnych dniach tygodnia
Obszar Maksymalne wyko-

rzystanie powierzchni 
parkingowej w okresie 

badania w dniu 
roboczym [%]

Minimalne 
wykorzystanie 

powierzchni par-
kingowej w dniu 
roboczym [%]

Wykorzystanie 
powierzchni 
parkingowej 
w weekend 

[%]

Wykorzystanie 
powierzchni 
parkingowej 
w nocy [%]

Obszar	1 97,8 95,6 100 64,3

Obszar	2 75,6 85,6 94,4 86,5

Obszar	3 57,7 67,3 44,4 46,0

Obszar	4 93,4 57,9 14,0 16,5

Dane wskazują, iż w obszarze 2 występuje sytuacja, 
gdzie miejsce parkingowe trudniej znaleźć w nocy oraz 
w weekendy. Szczególnie pierwszy wskaźnik obrazuje, iż 
utrzymanie obecnej podaży miejsc parkingowych jest ko-
nieczne, aby zaspokoić potrzeby parkingowe mieszkań-
ców.

Obecność wielu miejsc handlu, rekreacji czy nauki 
w obszarze 1 powoduje, że popyt na parkowanie przy 
braku opłat jest bardzo wysoki. Być może obecność po-
bliskiego dużego centrum handlowego – Galerii Kra kow-
skiej generuje dodatkowy popyt na bezpłatne parkowanie 
(parking na terenie centrum handlowego jest płatny). Aby 
to jednak zweryfikować należałoby wykonać dodatkowe 
badania.
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Wykorzystanie powierzchni parkingowej w weekend 
w obszarze 1 oznacza, iż nie znaleziono w trakcie badania 
żadnego dostępnego miejsca parkingowego. Rzeczywiste 
zajęcie miejsc parkingowych było wyższe ze względu na 
nieprawidłowo parkujące samochody. 

Wskaźniki dotyczące obszaru czwartego potwierdzają 
wcześniejsze wnioski, iż parkujący tam kierowcy nie zga-
dzają się na płatne parkowanie. W czasie, gdy strefa nie 
funkcjonuje, zajętość miejsc na tym obszarze wynosi około 
15%. 

Wskaźniki obrazują, iż w najbardziej atrakcyjnych ob-
szarach bezpłatne parkowanie generuje dodatkowy popyt 
na miejsca parkingowe. Zauważalne jest to także poprzez 
wzrost liczby nieprawidłowo zaparkowanych samochodów. 

  
Podsumowanie
Przedstawione badania pokazały, iż strefa płatnego parko-
wania nie jest jednolita i nie należy jej elementów, w tym 
głównie polityki cenowej, kształtować jednakowo. Wiele 
wskaźników różni się w różnych obszarach strefy, w są-
siedztwie strefy płatnego parkowania, ale niejednokrotnie 
także na sąsiednich ulicach. Mimo tego decydenci miej-
scy mają mocno ograniczone pole działania ze względu na 
zapisy w ustawie o drogach publicznych. Na podstawie 
przeprowadzonych badań można wyciągnąć następujące 
wnioski:

•	 Konieczna jest zmiana ustawy o drogach publicz-
nych, aby móc zróżnicować maksymalne stawki za 
parkowanie. Niniejsze badania pokazują, iż obecne 
stawki zapewniają odpowiednią dostępność miejsc 
parkingowych na terenach podstref odleglejszych od 
centrum aniżeli tych leżących w ścisłym centrum. Za 
[3] odsetek kierowców gotowych ponieść wyższy 
koszt parkowania spada wraz ze wzrostem stawki.

•	 Przeprowadzenie badań ankietowych wśród parkują-
cych w centrum w weekendy. Należy sprawdzić, czy 
wysoki wskaźnik zajętości miejsc wynika z dojazdów 
na studia niestacjonarne, do pracy, do galerii handlo-
wej czy raczej w celach rekreacyjnych. Zależnie od 
wyników należy rozważyć wprowadzenie strefy par-
kingowej w soboty, przy odpowiedniej rekompensa-
cie w podaży komunikacji zbiorowej.

•	 Należy rozważyć podział stref parkingowych na 
mniejsze. Badania pokazały, iż dysproporcja wskaź-
ników parkowania jest dość duża wewnątrz niewiel-
kich obszarów. Dotyczy to zarówno rotacji, jak i za-
jętości powierzchni parkingowej. Większa elastyczność 
w kształ towaniu stawek za parkowanie wraz z prze-
prowadzeniem dodatkowych badań pozwoliłaby wów-
c zas dostosować stawki do rzeczywistych potrzeb. Do-
datkowo mogłoby to wpłynąć na eliminację ruchu na 
krótkich dystansach (np. wewnątrz jednej podstrefy 
parkingowej) wraz z promowaniem bardziej racjonal-
nego wyboru środka transportu.

•	 Stworzenie innego modelu wydawania abonamen-
tów. Niniejsze, a także badania zaprezentowane w [5], 
pokazały, iż około 10% kierowców, którzy parkują 

w strefie na podstawie abonamentu mieszkańca po-
siada samochód o numerze rejestracyjnym spoza 
Krakowa. Można domniemywać, iż część z nich pła-
ci podatki poza Krakowem. Być może należałoby 
stworzyć model, gdzie wymogiem dla posiadania 
abonamentu mieszańca oprócz zameldowania po-
winno być rozliczanie się z podatku dochodowego 
na terenie Krakowa.

•	 W związku z zapisami w ustawie o drodze publicz-
nych (strefa płatnego parkowania ma służyć m.in. 
zwiększeniu rotacji) oraz wynikami niniejszych ba-
dań, gdzie w niektórych obszarach duża część miejsc 
parkingowych jest wykorzystywana przez cały okres 
badań, należałoby rozważyć wprowadzenie miejsc 
parkingowych, w których parkowanie ograniczone 
jest limitem czasowym (np. 3 godziny). Dodatkowo 
należałoby wprowadzić system kontroli oraz penali-
zacji wykroczeń.

•	 Podczas badań dla potrzeb [5] zidentyfikowano 235 
nieprawidłowo zaparkowanych samochodów w samej 
podstrefie P1. Stanowi to „dodatkowe” około 4,5% 
miejsc parkingowych w podstrefie P1. Wzorem Po-
znania [6] sugeruje się nawiązanie współpracy straży 
miejskiej oraz kontrolerów strefy płatnego parkowa-
nia. Nieprawidłowe parkowanie na terenach przyle-
głych do strefy jest zjawiskiem spotykanym na jesz-
cze większą skalę, co potwierdzają także obserwacje 
w trakcie zaprezentowanych badań.
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Streszczenie: Systemy BRT (Bus Rapid Transit) od 40 lat cieszą się 
rosnącą popularnością, szczególnie w młodych miastach Ameryki 
Południowej i Azji. Pojemne, często dwuprzegubowe pojazdy poru-
szają się wygrodzonymi pasami autobusowymi i obsługują pasażerów 
na przystankach wyposażonych w bramki. Dzięki szybkiej wymianie 
pasażerów i bezwzględnemu priorytetowi przejazdu uzyskuje się pręd-
kości handlowe rzędu 27 km/h. BRT może stanowić podstawę trans-
portu miejskiego i pełnić funkcję urbanizacyjną, podobnie jak metro 
(brazylijska Kurytyba) lub być komplementarnym dodatkiem do sieci 
kolei miejskiej (australijskie Brisbane). W Polsce wprowadzenie sys-
temu rozważają Warszawa i Kraków. W polskich realiach szczególnie 
dobrze uwarunkowane do obsługi przez metrobusy są osiedla blokowe. 
Wprowadzenie systemu powinny rozważyć miasta powyżej 150 tysięcy 
mieszkańców, nieposiadające linii tramwajowych. Dla zachowania efek-
tywności metrobusu kluczowe jest trzymanie się jego fundamentalnych 
założeń i nie uleganie kompromisom.
Słowa kluczowe: metrobus, BRT, wydzielony pas autobusowy.

Metrobus. Latynoska koncepcja  
kontra polskie realia1,2

Charakterystyka i założenia systemu BRT
Artykuł ma za zadanie przedstawić, na przykładzie bra-
zylijskiej Kurytyby i australijskiego Brisbane, mało znany 
w Polsce, najmłodszy system miejskiego transportu zbio-
rowego oraz skonfrontować jego parametry z planowany-
mi trasami w Warszawie i Krakowie. Metrobusy to po-
jemne, często dwuprzegubowe autobusy, które poruszają 
się całkowicie separowanymi od ruchu pasami, posiada-
ją bezwzględny priorytet sygnalizacji świetlnej i spraw-
nie obsługują pasażerów na przystankach wyposażonych 
w bramki. System określany jako BRT (Bus Rapid Transit 
– Szybka Komunikacja Autobusowa) najlepiej spraw-
dza się na prostych trasach łączących przeciwległe krań-
ce silnie zurbanizowanego obszaru. Według Cervero [1] 
zdolności przewozowe linii metrobusowych wahają się od 
5000 do 45 000 pasażerów na godzinę w jednym kierun-
ku, podczas gdy linia metra osiąga od 40 000 do 72 000. 
Z wyliczeń wspomnianego autora wynika, że w amery-
kańskich warunkach koszty wprowadzenia BRT są czte-
rokrotnie niższe od kosztów szybkiego tramwaju i dzie-
sięciokrotnie niższe od kosztów metra. Powodem są małe 
wymagania infrastrukturalne. Korytarze autobusowe są 
prostsze w budowie i mogą je wykorzystywać pojazdy 
uprzywilejowane. Przebieg linii metrobusowych, podob-
nie jak metro, determinuje powstawanie nowej zabudowy 
i rozwój usług.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017.
2 Artykuł opracowany na podstawie referatunagrodzonego II nagrodą na III Krakow-

skiej Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Transportu KOKONAT 2016.

Listę wad otwiera zły wpływ na środowisko. Ten punkt 
skłania do zastanowienia – przecież coraz powszechniejsze 
są silniki spełniające normy Euro 6 i pojazdy hybrydowe. 
Jednak w warunkach śródmiejskich, przy dużej częstotliwo-
ści kursów, negatywny wpływ będzie występował. Przykła-
dowo, londyńska Oxford Street jest najdroższą i przy tym 
najbardziej zanieczyszczoną ulicą świata [2]. Mimo faktu, że 
kursuje tam nowoczesny tabor, z powodu częstych konge-
stii, na tej wąskiej ulicy o wysokich pierzejach notuje się naj-
wyższe stężenia dwutlenku azotu. Kolejną istotną wadą jest 
odbiór społeczny. Jak wynika z badań Dziekan i Scherer [3], 
autobusy mają najgorszą reputację ze wszystkich środków 
transportu zbiorowego, w związku z czym, po uruchomie-
niu linii, mniej kierowców decyduje się na rezygnację z sa-
mochodu. Wywołuje to potrzebę działań miękkich w posta-
ci np. kampanii wizerunkowych. Ponadto należy liczyć się 
z dwu- lub trzykrotnie krótszym okresem amortyzacji 
w stosunku do pojazdów szynowych. Ostatnią wadą, wartą 
przytoczenia jest ograniczona pojemność pojazdów. Dwu-
przegubowy autobus długości 25 metrów przewozi w Chinach 
maksymalnie 300 pasażerów, zakładając oczywiście niski 
komfort podróży. Pojazdy o zbliżonych parametrach obsłu-
gujące linie BRT w Ameryce Południowej mają pojemność 
równą 270 osób, a podobnej długości autobus w Szwajcarii 
ma pojemność ograniczoną do 128 osób [4]. Te różnice wy-
nikają z wahań minimalnej powierzchni przypadającej na 
jednego pasażera dopuszczonej w danym państwie. Zatem, 
już ze względu na ten fakt, najwyższa zdolność przewozowa 
linii metrobusowych z Ameryki Łacińskiej nie jest możliwa 
do osiągnięcia w Polsce.

Fot. 1. Metrobusy podczas wymiany pasażerów na przystanku w Kurytybie
Źródło: https://blogdotarso.files.wordpress.com/2013/10/00042133.jpg
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Międzynarodowy Instytut Transportu i Polityki Rozwoju 
(ITDP) sformułował podstawowe cechy, które powinien 
posiadać każdy system określany jako BRT [5]:

•	 korytarz autobusowy – w pełni wygrodzony od 
jezdni,

•	 bramki na przystankach – zapłata za przejazd przed 
wejściem na przystanek,

•	 bezwzględny priorytet na skrzyżowaniach – mogą 
być one jednopoziomowe,

•	 perony położone na poziomie pokładu autobusu,
•	 zakaz lewoskrętu dla samochodów przez wydzielony 

pas autobusowy.

analiza i ocena istniejących systemów BRT
Na całym świecie funkcjonuje obecnie około 190 systemów 
BRT, jednak tylko nieliczne spełniają wymagania określone 
przez ITDP, a jedynie 12 uzyskało najwyższą, złotą rangę, 
którą przyznaje ta instytucja [6]. Przyjrzyjmy się dwóm re-
prezentatywnym przykładom – miastom podobnej wielko-
ści, które bardzo odmiennie wykorzystały metrobus w swo-
ich systemach transportu publicznego.

System BRT w Kurytybie
Kurytyba licząca obecnie 1,9 mln ludności to stolica sta-
nu Paraná i największy ośrodek brazylijskiego Regionu 
Południowego. Wieloetniczny charakter miasta ukształto-
wali imigranci z Europy Środkowej. Dziś jest to główny 
ośrodek Polonii na kontynencie – liczbę mieszkańców po-
chodzenia polskiego szacuje się na 300 tysięcy.

Rewolucyjny plan transportowy opracowany w 1966 
roku powstawał w mieście 400-tysięcznym, lecz zawarte 
w nim założenia pozostały aktualne dla miasta prawie 
2-milionowego. Zespołem kierował młody architekt Jaime 
Lerner, syn łódzkich emigrantów, późniejszy wieloletni 
burmistrz Kurytyby, a obecnie ekspert zajmujący się roz-
wojem miast.

Filarem planu był Zintegrowany System Transportu 
(RIT – Rede Integrada de Transporte). Składa się na niego 
6 linii metrobusowych wspieranych przez linie tradycyjne 
i aglomeracyjne linie dowożące. RIT rozwijany jest konse-
kwentnie od uruchomienia pierwszej linii ekspresowej  
w 1974 roku. Jego aktualne parametry zebrano w tabeli 1.

Jak wynika z tabeli 1 rozkład przystanków jest stosun-
kowo gęsty, bliższy raczej liniom tramwajowym niż liniom 
metra. Pozbawione ostrych zakrętów trasy zwiększają kom-
fort pasażerów i umożliwiają liniom ekspresowym osiągnię-
cie wysokiej maksymalnej prędkości. Koszt przedstawiony 
w tabeli 1 jest szacunkowym kosztem całej infrastruktury. 
Jego etapowe wdrażanie pozwoliło na uniknięcie wielomi-
lionowych kredytów.

Warto wspomnieć o organizacji systemu BRT w Kury-
tybie. Podobnie jak w Krakowie i Warszawie rozdzielono 
rolę organizatora oraz przewoźników. Miejska spółka URBS 
zleca przewozy kilku przewoźnikom, którzy wykonują je 
ujednoliconym taborem przy zachowaniu wszystkich stan-
dardów.

Zmiany w strukturze przestrzennej miasta, które zaszły 
już po upływie dwóch dekad od wdrożenia systemu, dowo-
dzą, że BRT może być równie silnym czynnikiem miasto-
twórczym co metro. Przekrój przez oś strukturalną przed-
stawia rysunek 1.

Parametry systemu linii metrobusowych w Kurytybie
Parametr Wielkość

Długość 81	km

Liczba	przystanków 162

Średnia	odległość	między	przystankami 500	m

Maksymalna	prędkość 80	km/h

Flota	pojazdów 2200

Zdolność	przewozowa	jednej	linii	 
(pasażerów	w	jednym	kierunku	na	godzinę) 18 000

Koszt	budowy 2	mld	zł

Średni	koszt	1	km 23,6	mln	zł

	Źródło:	[7]	i	[8]

Tabela	1

O ile siła oddziaływania na strukturę przestrzenną miasta 
przez metrobus może być porównywana do metra, o tyle 
sposób tego oddziaływania jest odmienny. Na przykładzie 
Warszawy widać punktową koncentrację inwestycji budow-
lanych w rejonie przystanków metra (np. rondo Daszyńskiego, 
rondo ONZ). W Kurytybie każda z 6 linii BRT to zarazem 
pasmo intensywnej zabudowy. Rozkład inwestycji i usług jest 
więc linearny. Metrobus w Kurytybie tworzy mniej barier 
przestrzennych niż metro. Zarówno pas autobusowy, jak 
i jezdnię można swobodnie przekraczać, na skrzyżowaniach 
z sygnalizacją świetlną znajdują się przejścia naziemne, a kra-
wężniki i przystanki są przystępne dla niepełnosprawnych. 
W stacji metra ruch pieszych odbywa się zazwyczaj w przej-
ściach podziemnych, a na powierzchni przeważnie znajduje 
się arteria z dominującym ruchem samochodowym. Dodat-
kowo na jezdniach wzdłuż linii metrobusowych wprowadzo-
no ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Powyższe rozwiązania sprawiły, że osie strukturalne są 
prawdziwymi ulicami, dla których funkcja komunikacyjna 
jest jedną z wielu. Wtedy ludzie są bardziej skłonni do podej-
mowania aktywności opcjonalnych, które tworzą życie ulicz-
ne. W miastach państw wyżej rozwiniętych od Brazylii w II 
połowie XX wieku śródmiejskie ulice zamieniano w drogi 
ruchu przyspieszonego, redukując wszystkie ich funkcje prócz 
komunikacyjnej.

Rys. 1. Schematyczny przekrój przez oś strukturalną w Kurytybie
Źródło: opracowanie własne na podstawie [1]
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Za sukcesem najstarszego systemu stoją też inne włas-
ności nie dające się opisać parametrami – silna tożsamość 
i unikalny wizerunek. Futurystyczne przystanki w kształcie 
tuby widoczne na fotografii 1 stały się nawet atrakcją tury-
styczną i symbolem miasta.

Od początku istnienia klasyfikacji ITDP metrobus 
w Ku ry tybie należy do najwyżej ocenianych. Najnowsza 
Linia Zielona (Linha Verde) uzyskała złotą rangę, pozosta-
łym pięciu liniom przyznano srebrną [6]. Obecnie system, 
mimo że uznawany za modelowy, boryka się z przeciąże-
niem na niektórych odcinkach [9]. W ostatnich latach, nie 
bez sprzeciwu społecznego, wzrosły też ceny biletów [9]. 
Istnieje ciągła potrzeba ulepszania systemu, gdyż miasto 
wciąż dynamicznie się rozwija – zarówno ludnościowo, jak 
i przestrzennie. Kurytyba w połowie 2016 roku posiadała 
najwyższy wskaźnik jakości życia w Brazylii i w całej 
Ameryce Południowej, wyprzedziła nawet Nowy Jork [10]. 
W ciągu najbliższych kilku lat Kurytyba otworzy pierwszą 
linię metra [11]. Nie oznacza to jednak, że zrezygnuje z roz-
woju systemu, który uczynił z niej prawdziwą metropolię.

System BRT w Brisbane
Metrobus w Brisbane (ukończony w 2014 roku), trzecim 
co do wielkości mieście Australii (2,3 mln mieszkańców), 
zajmuje podobne miejsce w transporcie publicznym jak 
w innych metropoliach państw wysoko rozwiniętych – nie 
stanowi podstawy całego transportu zbiorowego. Brisbane 
nie posiada metra, a rozbudowaną sieć kolei miejskiej po-
prowadzoną w ścisłym centrum tunelami. Warto zauwa-
żyć, że jest to realizacja wariantu rozważanego w Krakowie 
– rezygnacja z metra i rozwój kolei aglomeracyjnej. BRT 
w Brisbane jest realizowany etapami od roku 1998. Jako 
przykład omówiona będzie linia South-East Busway, która 
najpełniej realizuje założenia BRT. Parametry linii prezen-
tuje tabela 2.

W ciągu South-East Busway występuje 1,6 km tuneli 
i 1,6 km estakad [12]. Trasa została poprowadzona aż do 
ścisłego centrum, gdzie przebiega w tunelu pod ciągiem 
pieszym. Swój bieg kończy w podziemnym terminalu auto-
busowym. Co więcej, na trasie nie występują lekkie, modu-
łowe przystanki jak w Kurytybie, ale dopasowane do rzeź-
by terenu stalowe konstrukcje wyposażone w windy i kład-
ki dla pieszych.

Średnie odległości międzyprzystankowe są zbliżone do 
linii metra. Gęstość przystanków wzrasta wprost propor-
cjonalnie do intensywności zabudowy.

Dwukrotnie niższa niż w Kurytybie zdolność przewozo-
wa to efekt zastosowania mniej pojemnych pojazdów. Jak 
wspomniano w pierwszym rozdziale, ze względu na więk-
szą minimalną powierzchnię przypadającą na pasażera, 
w państwach wysoko rozwiniętych uzyskuje się niższą zdol-
ność przewozową i odpowiednio wyższą jakość obsługi.

Australijski system w rankingu ITDP uzyskał srebrną 
rangę [6]. Z przytoczonych przez Currie’ego (2006) badań 
ankietowych wynika, że najczęściej wskazywaną zaletą linii 
południowo-wschodniej jest znacznie skrócony czas podró-
ży [12]. Przykładowo, czas potrzebny na dojazd do cen-
trum z przedmieścia Eight Mile Plains zmniejszył się z 60 
do 18 minut.

Z niewątpliwej zalety, jaką jest integracja terminali me-
trobusowych z systemem parkingów P+R, wynika pewna 
wada. Jest nią redukcja funkcji miastotwórczej. Widoczne 
zmiany w strukturze przestrzennej miasta zaszły przede 
wszystkim w pobliżu przystanków, którym towarzyszy par-
king. Powstały tam duże centra handlowe, które ogniskują 
w swoich wnętrzach życie miejskie. Co prawda odnotowa-
no dwudziestoprocentowy wzrost wartość nieruchomości 
położonych w pobliżu linii [12], lecz niekorzystne otocze-
nie w postaci autostrady i zabudowy jednorodzinnej unie-
możliwia wykształcenie się ciągów takich jak w Kurytybie.

BRT w Brisbane, jak na komplementarny dodatek do 
kolei miejskiej, jest, zdaniem autora, zbyt mało z nią zinte-
growany. South-East Busway umożliwia komfortową prze-
siadkę jedynie na stacji South Bank. Końcowy podziemny 
terminal jest odległy o kilkaset metrów od dworca kolejo-
wego.

Mimo wspomnianych słabych stron, linia metrobusowa 
w Brisbane jest dobrym dodatkiem do komunikacji szyno-
wej. W planach jest budowa dwupoziomowego tunelu pod 
centrum miasta, integrującego linie kolei miejskiej i metro-
busu [13].

Miejsce BRT w studiach transportowych polskich miast
Zainteresowanie metrobusem w Polsce to fenomen ostat-
nich kilku lat. Co ciekawe, wprowadzenie tego systemu 
poważnie rozważają jedynie miasta wojewódzkie powyżej 
500 tysięcy mieszkańców posiadające komunikację tram-
wajową. Nieco mniejsze ośrodki, w których funkcjonu-
je jedynie transport autobusowy, na przykład Radom czy 
Bielsko-Biała, zdają się nie dostrzegać możliwości BRT, sys-
temu skrojonego pod ich budżety i potrzeby. Miasta, któ-
rych plany zostaną opisane w kolejnych podrozdziałach to 
Warszawa i Kraków.

Warszawa
Według wstępnej koncepcji ZTM Szybkie Autobusy 
Warszawskie mają być obsługiwane przez tradycyjny ta-
bor, lecz wyróżni je inne malowanie i oznaczenia przystan-
ków [14]. W analizie ekonomicznej linii tramwajowej na 
Gocław i Wilanów autorstwa A. Brzezińskiego [15] roz-

Parametry linii metrobusowej w Brisbane
Parametr Wielkość

Długość 16,5	km

Liczba	przystanków 10

Średnia	odległość	między	przystankami 1650	m

Maksymalna	prędkość 80	km/h

Średni	czas	przejazdu 18	min

Flota	pojazdów 475

Zdolność	przewozowa	(pasażerów	w	jednym	kierunku	na	godzinę) 9000

Koszt	budowy 1,6	mld	zł

Średni	koszt	1	km 97	mln	zł

	Źródło:	[12]

Tabela	2
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ważano także opcję dwóch linii metrobusu na tych samych 
trasach.

Pierwszym z analizowanych celów jest 50-tysięczny 
Gocław, położony w dzielnicy Praga-Południe. Jego granicę 
od południa stanowi Wisła, a od innych stron drogi główne 
ruchu przyspieszonego. Połączenie z prawobrzeżną War-
szawą zapewniają dwa mosty: Łazienkowski i Siekier-
kowski. Teoretycznie jest to obszar bardzo dobrze skomu-
nikowany drogowo. W rzeczywistości jednak ruch tran-
zytowy w parze z międzydzielnicowym sprawia, że 
osiągnięte są granice przepustowości całego układu. 
Rozważana jest 8-kilometrowa linia pokrywająca się czę-
ściowo z trasą obecnej linii ekspresowej 507. Od pętli 
Gocław prowadziłaby ulicą Bora-Komorowskiego. Dalej 
obecna linia 507 przebiega przez ulicę Saską o uspokojo-
nym ruchu, w której niewskazane byłoby dogęszczanie po-
łączeń. Dlatego planowany korytarz autobusowy powinien 
przebiegać równolegle, przez teren obecnych ogródków 
działkowych, tak samo jak wariant linii tramwajowej [16]. 
Na kolejnym odcinku istnieje konieczność budowy wiaduk-
tu nad aleją Stanów Zjednoczonych. Linia skręcałaby następ-
nie w aleję Waszyngtona, a później wiodłaby mostem 
Poniatowskiego prosto w Aleje Jerozolimskie. Oprócz niż-
szego kosztu budowy, głównym argumentem za metrobu-
sem na Gocław jest ograniczona przepustowość torowiska 
w ciągu Alei Jerozolimskich, najbardziej obciążonej trasy 
tramwajowej w Warszawie [14].

Druga linia BRT po trasie tramwaju wiodłaby na mniej-
szy, 30-tysięczny Wilanów. To najrzadziej zaludniona i, 
obok Ursynowa, najdalej wysunięta na południe dzielnica 
Warszawy. Głosy jej mieszkańców są brane pod uwagę 
przez stołeczny ratusz głównie dlatego, że w ciągu ostat-
nich 15 lat powstało tam Miasteczko Wilanów, zwarte za-
łożenie miejskie liczące docelowo 10 tysięcy mieszkań. Od 
południa obszar ograniczy obwodnica Warszawy, której od-
danie jest planowane na 2020 rok. Podobnie jak w przy-
padku Gocławia, metrobus ma wykorzystywać trasę istnie-
jącej linii ekspresowej, w tym przypadku 519. Ewentualna 
pętla wraz z parkingiem P+R mogłaby powstać tuż przy 
obwodnicy. Główną magistralę autobusową stanowiłaby 
aleja Sobieskiego, a potem kolejno ulice Spacerowa, Waryń-
skiego i Marszałkowska. Całkowita długość trasy wyniosła-
by 11 kilometrów.

Kraków
Pomijając Warszawę, to Kraków jest jedynym polskim mia-
stem, w którym rozważa się budowę linii metra. Studium 
kierunków rozwoju komunikacji miejskiej zaprezento-
wane radnym w lutym tego roku, zamiast mało realne-
go wariantu trzech linii metra, obecnego w aktualnym 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego, wprowadza koncepcję dwóch linii me-
trobusu do obsługi potoków pasażerskich północ-połu-
dnie [17]. Proponowany w dokumencie korytarz autobu-
sowy zaczynałby się przy węźle Wielickim i biegł ulicami 
Wielicką, Kamieńskiego, Konopnickiej, Alejami Trzech 
Wieszczów, następnie aleją 29 Listopada, Lublańską i Bora-

-Komorowskiego, aż do skrzyżowania z ulicą Okulickiego 
[18]. Długość tej trasy jest zbliżona do South-East Busway 
w Brisbane i wynosi 16,7 km. Druga linia miałaby kur-
sować z Borku Fałęckiego i łączyć się z linią pierwszą na 
rondzie Matecznego. Oznaczałoby to, że ewentualna 
przebudowa torowiska wzdłuż ulicy Zakopiańskiej będzie 
w swoich założeniach podobna do przebudowy ulicy Monte 
Cassino, gdzie w 2006 roku otwarto pierwszy w mieście 
wydzielony pas autobusowo-tramwajowy. Należy pamię-
tać, że takie rozwiązanie ogranicza przepustowość i moż-
liwość ominięcia przystanku przez linię ekspresową, tym 
samym nie realizując w pełni założeń BRT.

Uwarunkowania dla powstania systemów BRT
Zastosowanie na wszystkich kontynentach, w skrajnie od-
miennych miastach, świadczy o uniwersalności systemu 
i dużej możliwości przystosowania. 

Tańsza alternatywa dla metra – Kurytyba
Najważniejszym uwarunkowaniem dla powstania pierw-
szych linii BRT był jednoczesny brak funduszy na trans-
port szynowy i duże zapotrzebowanie na system transportu 
publicznego o wysokiej zdolności przewozowej.

W latach 60. XX w. niedofinansowany i nieefektywny 
transport miejski nie nadążał za dynamicznym rozwojem 
przestrzennym miasta. Plan ogólny z 1943 roku okazał się 
nieprzystosowany do nowych realiów społeczno-gospodar-
czych – nie przewidziano w nim gwałtownej urbanizacji [19]. 
Zarówno osiedla wysokościowców w centrum, jak i slumsy 
na przedmieściach powstawały nielegalnie, poza kontrolą 
planistów. Na komunikację indywidualną mogła pozwolić 
sobie bardzo wąska grupa mieszkańców, a transport zbioro-
wy zdominowali prywatni przewoźnicy oferujący niski po-
ziom usług. To wszystko skutkowało wykluczaniem z życia 
miejskiego coraz szerszych kręgów społeczeństwa i wzro-
stem rozwarstwienia.

Nowy plan transportowy skoordynował planowanie 
przestrzenne z kierunkami rozwoju systemu transportu. 
Wdrażanie kolejnych linii BRT można było odpowiednio 
szybko adoptować do zmieniającej się rzeczywistości.

Komplementarny dodatek do sieci kolei miejskiej 
w Brisbane
W sieci kolei miejskiej w Brisbane pomiędzy linią północ-
no-wschodnią a linią południową widnieje luka. Znajdują 
się w niej ekstensywnie zabudowane przedmieścia, w latach 
70. XX w. przecięte wiodącą do centrum ośmiopasmową 
autostradą Pacific Motorway (rys. 2). Pierwszym uwarun-
kowaniem była nieopłacalność budowy nowej linii kole-
jowej. Władze uznały, że wskazana będzie dywersyfikacja 
miejskiego transportu.

Drugim istotnym uwarunkowaniem były Letnie Igrzyska 
Olimpijskie w roku 2000. Na stadionie Gabba, powiązanym 
z miastem autostradą Pacific Motorway, miały odbyć się me-
cze piłki nożnej. Ruch związany z nimi, a także kolejnymi 
imprezami planowanymi po rozbudowie stadionu, musiał 
być obsłużony przez dodatkowy środek transportu. W 1998 
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roku ze względu na rygor czasowy olimpiady i równolegle 
toczące się duże inwestycje wybrano metrobus. Dlatego wła-
śnie przystanek końcowy pierwszego etapu South-East 
Busway zlokalizowano w pobliżu stadionu Gabba.

Uwarunkowania w Warszawie i Krakowie  
oraz warianty alternatywne do rozważanych tras
Po sukcesie Kurytyby inne miasta zaczęły kopiować jej in-
nowację w transporcie. Jeżeli uwzględniano lokalną spe-
cyfikę a zarazem przestrzegano fundamentalnych założeń 
systemu, ten zazwyczaj okazywał się sukcesem. Wszystkie 
duże polskie miasta posiadają uwarunkowanie wyjątkowo 
sprzyjające BRT. Są nim osiedla blokowe. Łączą one wysoką 
chłonność zabudowy z luźną urbanistyką. Układ drogowy 
modernistycznych osiedli stanowią najczęściej dwujezdnio-
we drogi główne. Dzięki ekstensywnemu planowaniu za-
zwyczaj towarzyszą im szerokie pasy zieleni. Wprowadzanie 
metrobusu nie musi wiązać się z zagospodarowaniem tych 
rezerw terenu, jak w przypadku tramwaju – pasy auto-
busowe można przecież wydzielić z istniejących jezdni. 
Konkurencyjny system transportu w połączeniu z uspoka-
janiem ruchu samochodowego przyniesie efekty w postaci 
wzrostu cen nieruchomości, rozwoju usług i życia ulicznego 
w zdegradowanych przestrzeniach blokowisk. Co prawda 
jeszcze w żadnym z dawnych państw bloku komunistycz-
nego nie zrealizowano systemu BRT, jednak trzeba dostrze-
gać szanse z nim związane.

Warszawa
Warszawa jako miasto, którego sieć transportowa zosta-
ła gruntownie przeprojektowana po II wojnie światowej, 
posiada dobre uwarunkowania do budowy systemu BRT. 
W pasie środkowym wielu szerokich arterii zarezerwowa-
no miejsce pod linię tramwajową, na rozważanych trasach 
nie ma deficytu przestrzeni. Zdolność przewozowa istnieją-
cych linii autobusowych w godzinach szczytu osiąga zale-
dwie 2100 osób w jednym kierunku na godzinę, a zatem 

około ośmiokrotnie mniej od linii metrobusowych3. Dwa 
wspomniane poprzednio osiedla posiadają obecnie najlep-
sze uwarunkowania do budowy linii metrobusowej, więc to 
na nich będą skupione kolejne rozważania.

W przypadku Gocławia, zdaniem autora, lepszy wa-
riant trasy można uzyskać, korzystając z Trasy Łazien-
kowskiej. Według badań AECOM [16] zdolność przewozo-
wa linii poruszających się tym ciągiem po wprowadzeniu 
wydzielonych pasów autobusowych w 2008 roku kształtuje 
się na poziomie 10 000 pasażerów na godzinę w jednym 
kierunku, jej wykorzystanie sięga 65%, a ilość kursów na 
godzinę w szczycie wynosi 46 [20]. Podczas wymiany pasa-
żerów obserwuje się kongestie, dlatego też priorytetowo 
powinna zostać zwiększona jakość i efektywność obsługi 
pasażerów na przystankach.

Alternatywna trasa linii BRT z ulicy Kopińskiej skręca-
łaby w Aleje Jerozolimskie, w stronę stacji Warszawa 
Zachodnia (rys.3). Znaczący dworzec kolejowy i największy 
dworzec autobusowy w mieście do dziś nie jest zintegrowa-
ny z linią tramwajową ani linią metra. Na podstawie prze-
biegu jednego z wariantów III linii metra autor uważa, że 
zasadne jest poprowadzenie metrobusu po trasie Gocław– 
Warszawa Zachodnia. Jak wynika z analiz przeprowadzo-
nych przez BPRW (2006) [21], tak wyznaczona III linia 
metra obciążała się potokami rzędu 10–12 tys./godz., a za-
tem o wartościach zbyt małych, by budowa była opłacalna. 
Jak pokazuje przykład Brisbane, stanowi to dobre uwarun-
kowanie dla wprowadzenia metrobusu.

Dla metrobusu na Wilanów nie ma lepszego wariantu 
trasy niż opisana poprzednio. Położenie dzielnicy w sto-
sunku do linii transportu szynowego jest porównywalne 
z przedmieściami Brisbane, odległość do metra i tramwa-
ju oscyluje wokół 5 kilometrów. Tym samym BRT kursu-

3 Obliczenia własne przy założeniu pojemności pojazdu równej 135 osób.

Rys. 3. Mapa sieci metra i metrobusu w Warszawie (kolorem niebieskim oznaczono I linię 
metra, kolorem czerwonym II linię, a kolorem pomarańczowym proponowany przez autora 
przebieg linii metrobusowych)
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://pl.wikipedia.org/wiki/Szablon:Mapa_dane_Warszawa

Rys. 2. Mapa sieci kolej miejskiej i linii autobusowych w Brisbane (kolorem pomarańczowym 
oznaczono omawianą linię metrobusu, kolorem czerwonym pozostałe linie autobusowe)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Openstreetmap.org
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jący na Wilanów wyeliminuje jedną z największych luk 
w warszawskim systemie komunikacji miejskiej. Przy wy-
znaczaniu tras nie zostały wykonane obliczenia symula-
cyjne, sugerowane warianty oparto na przytoczonych źró-
dłach.

Nawet jeżeli miejski budżet pozwoli na realizację dwóch 
linii tramwajowych do roku 2020 (perspektywa rozliczenia 
dofinansowań z UE), autor zaleca budowę korytarza autobu-
sowego w ciągu Trasy Łazienkowskiej. Infrastruktura speł-
niająca standardy BRT nie musi służyć tylko jednej linii.

Kraków
Istotnym uwarunkowaniem dla przyszłości krakowskiego 
transportu zbiorowego jest ograniczona przestrzeń w hi-
storycznym centrum. Nie można zatem kopiować rozwią-
zań, trzeba zbudować nowy system na fundamentalnych 
wartościach BRT, nie pozbawiając go przy tym efektyw-
ności.

Największe problemy komunikacyjne Krakowa skupia 
obecnie ciąg Alei Trzech Wieszczów wraz z Aleją 29 Listo-
pada. Z mapy studium [22], na której zaznaczono także 
przebieg planowanych dróg, wynika, że warunkiem wpro-
wadzenia metrobusu, czy w ogóle jego realnego rozważa-
nia, jest wyprowadzenie ruchu z tych miejsc, a więc ukoń-
czenie tras III obwodnicy (Zwierzynieckiej, Pycho wickiej 
i Łagiewnickiej) oraz alternatywnej dla Alei 29 Listopada 
Trasy Galicyjskiej. Ten sposób myślenia o transporcie zbio-
rowym – przyznawanie priorytetu wielkim inwestycjom 
drogowym – przysłuży się przede wszystkim kierowcom. 
Na Alejach Trzech Wieszczów regularnie notuje się najwyż-
sze stężenia zanieczyszczeń w mieście. Stąd wynika potrze-
ba obsługiwania ich możliwie niskoemisyjnymi pojazdami, 
najlepiej tramwajami. Zdaniem autora linia metrobusu w cia-
snym śródmieściu Krakowa nie będzie dobrym rozwiąza-
niem.

Następnie rozpatrzony zostanie wariant alternatywny 
(rys. 4). Dla jego wyznaczenia nie wykonano obliczeń symu-
lacyjnych, wykorzystano szacunki przytoczone w bibliogra-

fii. Wszystkie studia transportowe zbyt mało uwagi po-
święcają ciągowi dróg KDG: Turowicza, Powstańców 
Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Nowohuckiej i Stella-
-Sawickiego. Perspektywiczne studia transportowe zakła-
dają, że przez następne kilkanaście lat w ciągu tych przecią-
żonych arterii nie zajdzie żadna znacząca zmiana, a autobu-
sy, przez brak wydzielonych pasów i rzadkie, kursy nadal 
nie będą stanowiły konkurencji dla prywatnych samocho-
dów. Dla ulicy Stelli-Sawickiego istnieją plany budowy 
tramwaju, jednak przyznaje im się mniejszy priorytet niż 
liniom na Górkę Narodową i Azory, zatem ich realizacja 
przed 2020 rokiem jest mało prawdopodobna [23].

W sąsiedztwie trasy znajdują się dwa sanktuaria, trzy 
duże centra handlowe, dwie stacje kolejowe, park biuro-
wy, centrum targowe EXPO Kraków, dwie uczelnie wyż-
sze oraz osiedle Nowe Czyżyny liczące docelowo 3500 
mieszkań.

Czteropasmowa ulica Turowicza jest obsługiwana przez 
rzadko kursującą linię 133 i to w małym fragmencie. Większość 
alternatywnej trasy BRT, od przystanku Tischnera, obsługuje 
obecnie jedna linia autobusowa 178. Jej maksymalna zdol-
ność przewozowa to zaledwie 675 pasażerów na godzinę 
w jednym kierunku, w szczycie odbywa się 5 kursów w cią-
gu godziny [24]. Średnia wielkość potoków pasażerskich 
komunikacji indywidualnej w szczycie porannym wynosi 
dla tej trasy 1364 pojazdy, natomiast średni rozmiar poto-
ków pasażerskich komunikacji zbiorowej jest równy 11654. 
Ta proporcja wymaga odwrócenia. Dla porównania na tra-
sie przez Aleje Trzech Wieszczów stosunek średnich poto-
ków komunikacji zbiorowej do prywatnej wynosi 2156 do 
15975.

Proponowana trasa metrobusu miałaby swój początek 
w okolicy pętli tramwajowej Kurdwanów i projektowanego 
parkingu Parkuj i Jedź. Dalej prowadziłaby wspomnianym 
ciągiem ulic:  Turowicza, Powstańców Śląskich, Powstańców 
Wielkopolskich, Nowohuckiej i Stella-Sawic kiego. Dwa 
przystanki (Tischnera i Powstańców Wielko polskich) mo-
głyby zostać zintegrowane z nowymi przystankami Szybkiej 
Kolei Aglomeracyjnej. Ponadto w sąsiedztwie trasy znajdu-
ją się dwa sanktuaria, trzy duże centra handlowe, dwie sta-
cje kolejowe, park biurowy, centrum targowe EXPO Kraków, 
dwie uczelnie wyższe oraz osiedle Nowe Czyżyny. Przys-
tanek końcowy mógłby zostać zlokalizowany przy ulicy 
Dobrego Pasterza, w pobliżu powstającego centrum han-
dlowego Serenada i planowanego przebiegu nowej linii 
tramwajowej do Mistrze jowic. 

W dalszej perspektywie czasowej powinno się także 
rozważyć linię BRT w ciągu projektowanej trasy Pycho-
wickiej i Zwierzynieckiej. W mieście dążącym do zrówno-
ważonego transportu każdej nowej inwestycji drogowej 
powinna towarzyszyć atrakcyjna oferta transportu zbioro-
wego. Nowy środek transportu umożliwiłby sprawną komu-

4 Obliczenia własne na podstawie Krakowskiego Modelu Ruchu Koła Naukowego 
Systemów Komunikacyjnych.

5 Obliczenia własne na podstawie Krakowskiego Modelu Ruchu Koła Naukowego 
Systemów Komunikacyjnych.. 

Rys. 4. Mapa przebiegu metra i metrobusu. Proponowaną przez autora alternatywną trasę 
(Kurdwanów–Wiślicka) do rekomendowanej w studium oznaczono kolorem pomarańczowym
Źródło: opracowanie własne na podstawie [22]
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nikację międzydzielnicową oraz przesiadki na kolej aglo-
meracyjną na powstającym przystanku SKA Kraków 
Bronowice.

Podsumowanie
Konkludując, trzeba stwierdzić, że metrobus w realiach 
polskich miast powinien być możliwie pełną realizacją fun-
damentalnych założeń. Praktyka pokazuje, że w krajach 
wysoko rozwiniętych metrobus jest rozszerzeniem sieci me-
tra lub kolei miejskiej. Przykład Kurytyby uczy, że do naj-
lepszych rezultatów prowadzą rozwiązania systemów trans-
portowych ściśle zintegrowane z planowaniem przestrzen-
nym, a o sukcesie oprócz parametrów technicznych może 
decydować unikalny wizerunek. Jednak pomimo dobrego 
odbioru społecznego BRT nigdy nie wygra z komunika-
cją szynową, kiedy miejski budżet pozwala na jej realizację 
i jest ona opłacalna.

Metrobus w polskich warunkach mógłby zapewnić ta-
nią i efektywną komunikację międzydzielnicową na dłu-
gich trasach, dla których poprowadzenie tramwaju nie 
jest opłacalne lub priorytetowe. Władze polskich miast 
powyżej 150 tysięcy mieszkańców powinny zwrócić uwa-
gę na BRT w kontekście rewitalizacji zespołów osiedlo-
wych.

W przypadku Warszawy stnieją obawy uzasadnione 
wypowiedziami miejskich władz, że Szybkie Autobusy 
Warszawskie będą szczątkową realizacją koncepcji metro-
busu, czyli liniami ekspresowymi wyróżnionymi nie tylko 
numeracją jak dotychczas, ale także malowaniem i ozna-
czeniami przystanków. Jeżeli średni czas przejazdu nie 
uleg nie zauważalnemu skróceniu, takie działanie można 
uznać za kampanię promocyjną w celu poprawy wizerunku 
autobusów, nie mającą nic wspólnego z wprowadzaniem 
nowego środka transportu. Spośród przedstawionych kon-
cepcji dwóch linii metrobusu, nie sposób wskazać tej z więk-
szą szansą na realizację. Nawet jeżeli obydwie linie tramwa-
jowe powstaną zamiast metrobusu, z braku perspektyw na 
III linię metra, zasadna będzie budowa korytarza autobuso-
wego w ciągu Trasy Łazienkowskiej. Nowa infrastruktura 
o standardach BRT może zwiększać efektywność i jakość 
obsługi pasażerów na przystankach bez konieczność remar-
szrutyzacji istniejących linii.

W przypadku Krakowa na realizację, w pierwszej kolej-
ności, zasługuje wspomniany 11-kilometrowy korytarz au-
tobusowy od pętli tramwajowej Kurdwanów do przystan-
ku Wiślicka. Nie powinno się opóźniać wdrożenia nowego 
środka transportu zbiorowego nadawaniem priorytetu 
wielkim inwestycjom drogowym. Co ważne, linie BRT nie 
powinny pokrywać się z tramwajem, który autor zaleca 
w ciągu Alei Trzech Wieszczów. Tak poprowadzony połączy 
cztery linie, odciąży pierwszą, jedyną obwodnicę tramwajo-
wą i doskonale wpisze się w nowy charakter wielkomiej-
skiej ulicy uwolnionej od nadmiaru samochodów. Para-
frazując stwierdzenie profesora Krzysztofa Stypuły, że Kra-
kowa nie stać na brak metra: żadnego miasta nie stać na 
bezczynność, zwlekanie z wyborem optymalnego systemu 
transportowego, nic nie wnoszące ekspertyzy i plany.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono problem zasadności mon-
towania na skrzyżowaniach drogowych z sygnalizacją świetlną do-
datkowych liczników czasu, odmierzających czas do zmiany sygnału. 
Przeanalizowane zostały również podobne rozwiązania stosowane na 
świecie oraz uregulowania prawne obowiązujące w Polsce. Z uwagi na 
brak ogólnodostępnych badań świadczących na korzyść lub niekorzyść 
stosowania liczników czasu, przeprowadzone zostały autorskie badania 
na skrzyżowaniach w ciągu ulicy Szczecińskiej w Słupsku oraz ankie-
ty wśród pieszych i kierowców Słupska. Celem badań jest sprawdzenie 
zachowania się kierowców w podobnych sytuacjach występujących na 
skrzyżowaniach z zainstalowanymi licznikami czasu, jak i na skrzyżo-
waniach o zbliżonym natężeniu ruchu bez liczników. 
Słowa kluczowe: sygnalizacja świetlna, bezpieczeństwo ruchu drogo-
wego, liczniki czasu.

analiza zasadności stosowania  
liczników czasu na skrzyżowaniach 
drogowych z sygnalizacją świetlną  
na przykładzie Słupska1

Wprowadzenie
Sygnalizacja świetlna znana jest ludzkości już od XIX wie-
ku, w1868 roku w Londynie po raz pierwszy zastosowano 
ręcznie sterowane latarnie gazowe. Emitowały one sygnały 
zielone oraz czerwone. Niestety po niedługim czasie zaprze-
stano ich używania z powodu wybuchu gazu. Po tym incy-
dencie zaczęto szukać nowych, niezawodnych rozwiązań.  
Rozwój sygnalizacji świetlnych postępował bardzo szybko, 
głównie w Stanach Zjednoczonych. W Polsce pierwsza sy-
gnalizacji zamontowana została w Warszawie w 1926 roku. 
W dzisiejszych czasach urządzenia sterujące ruchem dro-
gowym są już w pełni zautomatyzowane dzięki stosowaniu 
najnowszej generacji sterowników mikroprocesorowych 
oraz mikrokomputerów [1]. 

Na świecie wciąż zwiększa się ruch na drogach, produ-
kowanych i nabywanych jest coraz więcej aut, a ludzie, idąc 
z duchem czasu, potrzebują nowych rozwiązań mających  
ułatwić życie. Mieszkańcy Gdańska, według raportu firmy 
Deloitte oraz serwisu Targeo.pl, tracą aż 6 godzin i 14 mi-
nut miesięcznie na staniu w korkach [11], a ponad 4 lata 
prowadząc samochód. Przyczyn takiego stanu rzeczy może 
być wiele – zbyt duże natężenie ruchu na skrzyżowaniu lub 
nieodpowiednio dobrane fazy i czasy trwania poszczegól-
nych faz. Często jednak okazuje się, że to nie natężenie czy 
program sygnalizacji jest odpowiedzialny za tworzenie się 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017. 
2 Artykuł opracowany na podstawie referatu wyróżnionego na III Krakowskiej 

Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Transportu KOKONAT 2016.

nieprzyjaznych warunków na skrzyżowaniu, a sami kierow-
cy, którzy przez swoją nieumiejętną jazdę przyczyniają się 
do ciągłego zwiększania się strat czasu na skrzyżowaniu. 
Dodatkowo ciągłe przyspieszanie i zwalnianie działa nega-
tywnie na środowisko, a problem dotyka głównie pieszych 
poruszających się w mieście. Odpowiedzią na narastające 
problemy mogą okazać się liczniki czasu, mające na celu 
informowanie kierowcy o czasie pozostałym do zmiany 
świateł. Stały się one jednak tematem dość kontrowersyj-
nym z uwagi na niejasności w przepisach dotyczących le-
galności ich stosowania oraz podział społeczeństwa na ich 
zwolenników i przeciwników. W Opolu zaobserwowano 
10-procentowy wzrost przepustowości na skrzyżowaniach 
z zainstalowanymi licznikami [10]. 

Rozwiązania na świecie
W wielu krajach na świecie rozwiązania z zakresu trans-
portu oraz uregulowania prawne różnią się między sobą. 
Czasem są to drobne szczegóły, a czasem tworzone są zu-
pełnie innowacyjne rozwiązania tego samego problemu. 
Jakiś czas temu w Polsce zaczęto rozważać stosowanie na 
skrzyżowaniach drogowych z sygnalizacją świetlną liczni-
ków czasu, które informują kierowców o czasie pozostałym 
do zmiany sygnału z zielonego na czerwony i odwrotnie. 
Rozwiązanie to miało wpłynąć zarówno na ekologię, jak 
i na bezpieczeństwo przede wszystkim poprzez zmniejsze-
nie wjazdów na skrzyżowanie na czerwonym świetle, głów-
nie kierowców samochodów ciężarowych. Wprowadzenie 
liczników ma na celu również poprawę przepustowości 
poprzez informowanie kierowców o czasie pozostałym do 
zmiany sygnału. Powinno to spowodować skupienie kie-
rowców i ich gotowość do jazdy w odpowiednim momen-
cie. Tego typu rozwiązania stosowane są m.in. w Stanach 
Zjednoczonych, Szwecji czy Holandii.

Prototypem dzisiejszych elektronicznych liczników cza-
su były sygnalizatory Marshalite na 35 skrzyżowaniach 
w Melbourne (Australia). Stosowane były one od późnych 
lat 30. do lat 60. ubiegłego stulecia. Były to dwie prostopa-
dle do siebie ustawione tarcze o średnicy około 1 metra, 
umieszczone na 4,5 metrowym słupie. Po tarczy poruszała 
się ze stałą prędkością biała wskazówka, wskazując po kolei 
zielone, żółte i czerwone pole (fot. 1). W chwili obecnej 
można zobaczyć taki sygnalizator w Muzeum Victoria 
w Melbourne [7].
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Innym, równie ciekawym rozwiązaniem stanowiącym 
alternatywę dla liczników czasu, jest stosowany głównie 
w Austrii sygnał zielony migający podawany na sygnaliza-
torach drogowych po sygnale zielonym, a przed żółtym. 
Sygnał ten informuje kierowców o końcu sygnału zielonego, 
umożliwiając jednocześnie bezpieczny przejazd przez skrzy-
żowanie, a samochodom będącym nieco dalej na zwalnianie 
i zatrzymanie się. Choć rozwiązanie to nie podaje kierowcom 
wprost liczby sekund pozostałych na przejazd, pozwala im 
jednak na świadome podjęcie decyzji o tym, czy zdążą bez-
piecznie przejechać przez skrzyżowanie, czy też nie.

Innowacyjnym rozwiązaniem w tej sytuacji jest aplikacja 
EnLighten amerykańskiej firmy Connected Signals (wcześ-
niej Green Driver). Aplikacja ta zbiera dane o ruchu w czasie 
rzeczywistym oraz określa położenia na podstawie danych 
GPS, co pozwala na określenie skrzyżowania, do którego 
zbliża się pojazd oraz pobraniu danych dotyczących zainsta-
lowanej tam sygnalizacji świetlnej. Aplikacja pokazuje nie 
tylko czas pozostały do zmiany świateł (rys. 1), ale również 
informuje kierowcę sygnałem dźwiękowym. Producent za-
pewnia, że sygnały wysyłane przez aplikacje nie rozpraszają 
kierowcy podczas jazdy (aplikacja czeka, aż kierowca zatrzy-
ma się i dopiero wtedy pokazuje odliczanie). Celem firmy jest 
poprawienie bezpieczeństwa, zmniejszenie zużycia paliwa 
poprzez bardziej ekonomiczną jazdę oraz wzbogacenie do-
świadczenia kierowców. Aplikacja dostępna jest na smartfo-
ny pracujące w systemie android oraz na iPhone. [8]

Polskie uwarunkowania prawne i miasta stosujące liczniki
Zagadnienie dotyczące stosowania liczników odmierzają-
cych czas na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlna w Polsce 
jest kwestią sporną. W aktualnie obowiązującym prawie 
(Rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw we-
wnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w spra-
wie znaków i sygnałów drogowych [6] oraz Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach [5]) nie ma żadnej 
informacji na temat liczników czasu. O ile w prawie karnym 
obowiązuje zasada, że to, co nie jest zabronione prawnie, jest 
dozwolone, o tyle w tym przypadku sprawa nieco się  kom-
plikuje. Za drogi nie odpowiadają poszczególni obywatele, 
a organy państwa, które muszą działać w granicach prawa 
(w granicach swojej właściwości miejscowej na danym ob-
szarze i wyłącznie na podstawie norm kompetencyjnych do 
wykonania danej czynności). W przypadku liczników czasu, 
władze lokalne w oparciu o swoje kompetencje w zakresie 
zarządu drogami w wielu miastach w Polsce zainstalowały na 
skrzyżowaniach liczniki. Koszt zakupu oraz zamontowania 
takich liczników na skrzyżowaniach jest bardzo duży i w ca-
łości pokrywany z budżetu jednostki samorządowej. Minister 
infrastruktury oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad na podstawie [5], a dokładniej załączników, uwa-
ża stosowanie tego typu liczników za niezgodne z prawem, 
zarzucając systemowi odmierzania niespełnianie warunków 
kontroli. 

Poseł Józef Lassota, były prezydent Krakowa, skierował 
oficjalne zapytanie do ministra infrastruktury i rozwoju 
w sprawie liczników umieszczonych na sygnalizatorach 
świetlnych (interpelacja nr 24764 z dnia 20 lutego 2014 r.). 
Przedstawił on swoją przychylną opinię na ten temat, poda-
jąc przykłady poprawy bezpieczeństwa ruchu. Podsu mo-
wując, poseł poprosił o ustosunkowanie się ministra do 
przed stawionych przez niego rozwiązań oraz o plany związa-
ne z uregulowaniem prawnym tej sprawy [3]. W odpowie-
dzi ministerstwo, powołując się na obowiązujące ustawy [5] 
i [6], wyraźnie stwierdziło, że stosowanie liczników jest nie-
dopuszczalne. Jako uzasadnienie swojego stanowiska resort 
infrastruktury przeprowadził analizę zasadności stosowania 
tego typu urządzeń, w ramach której zebrane zostały opinie 
z ambasad RP oraz od przedstawicieli ministerstw różnych 
krajów. Z analizy wynika, że liczniki nie wpływają na zwięk-
szenie bezpieczeństwa oraz na poprawę ruchu drogowego. 
Z opinii uzyskanych z Holandii, Ukrainy, Austrii  i Republiki 
Federalnej Niemiec wynika, że stosowanie wyświetlaczy 
czasu przyczynia się do prowokowania kierowców oraz do 
powstawania niebezpiecznych zachowań na drodze. Również 
koszty związane ze stosowaniem tego typu rozwiązań są 
bardzo wysokie (potwierdzone przez Szwecję i Holandię). 
Pozytywne opinie wydali przedstawiciele Ukrainy, Holandii 
oraz Federacji Rosyjskiej, ale dotyczyło to jedynie liczników 
zamontowanych dla pieszych oraz rowerzystów. Żadna 
z przesłanych opinii nie została niestety potwierdzona bada-
niami ani danymi statystycznymi. Na podstawie ogółu ne-

Fot. 1.  
Sygnalizator Marshalite, Muzeum Victoria, 
Melbourne 
Źródło: collections.museumvictoria.com.au

Rys. 1. Przykładowe widoki aplikacji EnLighten 
Źródło: Sklep Google 
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gatywnych opinii na temat stosowania liczników na skrzy-
żowaniach resort nie zlecił badań sprawdzających wpływ 
liczników na bezpieczeństwo. Powołując się na wykonaną 
analizę, ministerstwo nie planuje wprowadzenia zmian legi-
slacyjnych uprawniających do stosowania liczników na dro-
gach [4].

Podczas wykonywania analizy, Ministerstwo Infra stru-
ktury i Rozwoju poprosiło o wydanie opinii w tej sprawie 
również Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu KLIR. 
Zarząd uważa, że kierowcy, wiedząc, iż kończy się czas 
nadawania sygnału zielonego, będą wjeżdżać na skrzyżo-
wanie z prędkością większą niż dopuszczalna. Podkreśla on 
również, że w wyniku zaistnienia zdarzenia drogowego wy-
nikającego z błędów systemów sterujących (wyświetlacze 
oraz sygnalizatory działają osobno) trudno jest wskazać win-
nego. Istotnym argumentem wskazywanym przez KLIR jest 
negatywna reakcja kierowców na otrzymaną informację 
o zbyt długim czasie oczekiwania na sygnał zielony, co przy-
czynia się do braku ostrożności u kierowców oraz spotęgowa-
nemu wjeżdżaniu na skrzyżowanie, podczas gdy pojazdy 
ewakuujące się nie zdążyły jeszcze z niego zjechać [9].

Jak się okazuje, problem stanowi również sposób zamon-
towania liczników oraz sposób w jaki mają one funkcjonować 
z zainstalowaną na konkretnym skrzyżowaniu sygnalizacją 
świetlną. W programach sygnalizacji zależnych od natężenia 
ruchu zastosowanie omawianych liczników mogłoby obniżyć 
efektywność sterowania. Liczniki uniemożliwiają elastyczną 
pracę sygnalizacji. Sprawdzają się głównie na skrzyżowa-
niach z sygnalizacją cykliczną (stałoczasową), których na 
chwilę obecną w dużych polskich miastach jest coraz mniej. 
Stosowanie liczników na skrzyżowaniach z sygnalizacjami 
zależnymi od ruchu traci sens, z uwagi na spadek efektywno-
ści, niepotrzebne wydłużenie czasu oczekiwania na sygnał 
zielony oraz wydłużanie się kolejek [2].

wyniki badań
W celu stwierdzenia słuszności stosowania liczników czasu 
na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w Polsce prze-
prowadzone zostały badania, wykonane 4 lutego 2016 r. 
w godz. 11:00–13:00 w ciągu ul. Szczecińskiej w Słupsku, 
dla potoku pojazdów jadących w kierunku zachodnim. 

Punkt pomiarowy nr 1 znajdował się na skrzyżowaniu, na 
którym zainstalowane zostały liczniki czasu, punkt nr 2 to 
miejsce, w którym przeprowadzono ankiety wśród pieszych 
i kierowców, natomiast punkt nr 3 mieścił się na skrzyżowa-
niu z sygnalizacją świetlną bez liczników czasu (rys. 2). 
Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 1. Na ich podsta-
wie można zauważyć, że liczba samochodów przejeżdżają-
cych podczas trwania sygnału żółtego jest niska (około 2%). 
Należy podkreślić, że obserwatorzy zauważyli, iż zdecydowa-
ną większość pojazdów przejeżdżających na żółtym świetle 
stanowiły autobusy miejskie (około 70%). Liczba pojazdów 
przejeżdżających na świetle czerwonym jest bliska zeru. 

Na skrzyżowaniach przeprowadzona została również an-
kieta wśród 162 mieszkańców Słupska. Pytania i odpowiedzi 
pieszych przedstawiają rysunki 3 i 4, natomiast kierowców 
rysunki 5, 6 i 7. Większość pieszych uważa, że liczniki czasu 

Rys. 2. Rozmieszczenie punktów pomiarowych 
Źródło: Google Maps

Zestawienie wyników pomiarów dla obu typów skrzyżowania

Natężenie
[poj./h]

Przejazd przez skrzyżo-
wanie w trakcie trwania 

sygnału czerwonego [poj.]

Przejazd przez skrzyżowa-
nie w trakcie nadawania 

sygnału żółtego [poj.]

Skrzyżowanie	 
z	licznikami	czasu	 
(pkt	pomiarowy	nr	1)

641 1 12

Skrzyżowanie	bez	
liczników	czasu	 
(pkt	pomiarowy	nr	3)

692 0 14

Źródło: opracowanie własne

Tabela	1

Rys. 3. Struktura odpowiedzi pieszych na pytanie nr 1 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Struktura odpowiedzi pieszych na pytanie nr 2 
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 7. Struktura odpowiedzi kierowców na pytanie nr 3 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Struktura odpowiedzi kierowców na pytanie nr 1 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Struktura odpowiedzi kierowców na pytanie nr 2 
Źródło: opracowanie własne

na skrzyżowaniach są bezpieczne (79%) bądź neutralne 
(rys. 3). Piesi uważają, że poprzez zainstalowanie liczników 
kierowcy jeżdżą spokojniej (rys. 4). Kierowcy również uwa-
żają liczniki za bezpieczne (rys. 5). Podkreślają, że poprawiają 
one komfort ich jazdy (rys. 6). 

W przeprowadzonej ankiecie kierowcy poproszeni zostali 
o wskazanie swoich reakcji w pewnej sytuacji występującej 
na skrzyżowaniu (rys. 7). Owa sytuacja została także spraw-
dzona podczas pomiarów. 35,5% kierowców, widząc ostatnie 
5 sekund sygnału zielonego, rozpoczęło hamowanie oraz za-
trzymało się (w ankiecie 41% kierowców), natomiast 25,8% 
kierowców zaczęło przyspieszać i przejechało przez skrzyżo-
wanie (w ankiecie 30%). Wyniki zachowań kierowców w tej 
sytuacji oraz ich odpowiedzi są zbliżone.

Podsumowanie
Analizując otrzymane wyniki, niestety nie można jedno-
znacznie stwierdzić, czy instalowanie liczników czasu na 
skrzyżowaniach wpływa na bezpieczeństwo oraz poprawia 
lub pogarsza płynność ruchu na skrzyżowaniu. Ukazują one 
jednak, że sytuacja na drogach oraz zachowania kierowców 
mogą nie być tak negatywne, jak zakłada to KLIR. Skłania 
to do refleksji nad tematem przeprowadzenia badań na 
szerszą skalę tak, aby w pełni można było uznać wielkość 
próby za wiarygodną. Na podstawie badań wskazane by-
łoby również stworzenie jednoznacznego zapisu prawnego 
odnoszącego się do legalności stosowania czasomierzy. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obywateli oraz uwz-
ględniając stanowisko Ministerstwa Infrastruktury, pożąda-
nym rozwiązaniem w tej kwestii mogłoby być zastosowanie 
rozwiązania włoskiego (zielony sygnał migający jak u pieszych). 
Roz wiązanie to eliminuje problemy zbyt wczesnego wjeżdża-
nia na skrzyżowanie, problemy techniczne związane z instala-
cją czasomierzy na skrzyżowaniach z sygnalizacją akomodacyj-
ną oraz koszty związane z zakupem i instalacją sprzętu.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwości usprawnienia ru-
chu autobusów na ciągu ulic Pilotów i Olszyny w Krakowie. Dokonano 
analizy stanu istniejącego, badając czasy przejazdu pojazdów transportu 
zbiorowego, napełnienie w autobusach oraz natężenie ruchu kołowe-
go na analizowanym ciągu. Opierając się na analizie i prowadzonych 
obserwacjach, wskazano miejsca, które generują straty czasu podczas 
przejazdu autobusów. Na tej podstawie wskazano możliwe rozwiązania 
(wydzielone pasy autobusowe czy śluzy), które mogą przyczynić się do 
poprawy punktualności oraz spadku traconego czasu.
Słowa kluczowe: wydzielone pasy autobusowe, transport publiczny, 
priorytety dla autobusów.

analiza możliwości wytyczenia  
wydzielonego pasa autobusowego  
w ciągu komunikacyjnym  
ulic Pilotów i Olszyny w Krakowie1

się je albo przy wlotach na skrzyżowanie, albo na odcinkach 
międzyprzystankowych, gdzie, z powodu dużego zatłocze-
nia komunikacyjnego, przejazd autobusu jest uciążliwy dla 
pasażera. Wytyczenie pasa autobusowego może nastąpić 
poprzez dobudowę dodatkowego pasa albo kosztem jed-
nego pasa ogólnodostępnego. Wydzielanie pasów dla auto-
busów budzi wiele dyskusji społecznych z racji tego, że naj-
częściej odbywa się to kosztem zmniejszenia liczby pasów 
dla samochodów osobowych. Wielokrotnie efektem takich 
dyskusji jest dopuszczenie do ruchu na pasie autobusowym 
pewnych grup pojazdów. Najczęściej są to pojazdy uprzy-
wilejowane (policja czy straż) – także w sytuacjach, gdy 
poruszają się bez używania sygnałów świetlnych lub dźwię-
kowych, ale również prywatnych przewoźników obsłu-
gujących trasy autobusami lub mikrobusami, czy też kie-
rowców wykonujących manewry skrętu w prawo. Niestety 
skutkiem tego najczęściej jest pogorszenie warunków ru-
chu dla autobusów transportu publicznego .

Zasadniczymi korzyściami, jakie płyną z wydzielania 
pasów w sytuacji, gdy rzeczywiście z tych pasów korzystają 
tylko autobusy, są między innymi [1]:

•	 skrócenie średniego czasu przejazdu przez odcinek,
•	 zmniejszenie zmienności czasów przejazdu,
•	 poprawa bezpieczeństwa ruchu,
•	 obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

Korzyści te są jednak osiągalne tylko pod warunkiem 
racjonalnego podejścia do funkcjonowania pasów. Dlatego 
też sformułowano pewne zalecenia, które przyczyniają się 
do efektywniejszego stosowania pasów:

•	 wprowadzenie priorytetu na skrzyżowaniach,
•	 wytyczenie dodatkowego pasa do skrętu w prawo,
•	 monitoring pasów i egzekwowanie kar za nieupraw-

niony wjazd,
•	 eliminacja parkowania na chodnikach,
•	 eliminacja sytuowania przystanków na wylotach,
•	 przeprowadzenie analizy skutków wprowadzenia 

pasa autobusowego.

analiza ruchu pojazdów na badanym ciągu
Analizowany ciąg ulic Pilotów, Olszyny i Brodowicza znaj-
duje się pomiędzy rondami Mogilskim a Młyńskim. Jest 
zlokalizowany na terenie dzielnicy III – Prądnik Czerwony 
(do wiaduktu kolejowego) oraz dzielnicy II – Grzegórzki 

Wprowadzenie
Funkcjonowanie, sprawna i wydajna sieci transportu zbio-
rowego w miastach jest dużym wyzwaniem dla organiza-
torów transportu miejskiego. Zatłoczenie na ulicach oraz 
wielka liczba nieprzewidzianych zdarzeń (nie tylko tych 
drogowych) sprawia, że kursowanie pojazdów transportu 
zbiorowego przestaje być regularne. Ostatecznie to pasaże-
rowie są grupą, która najbardziej odczuwa skutki zakłóceń 
w realizacji rozkładu jazdy.

Nie można zupełnie wyeliminować kongestii czy zdarzeń 
losowych – szczególnie w odniesieniu do systemów transpor-
towych, których dotyczą najczęstsze interakcje z użytkowni-
kami na poziomie dróg. Można jednak stosować różne roz-
wiązania, które podnoszą efektywność i w pewnym stopniu 
zapewniają przewidywalność procesów transportowych. 
Jednym z takich rozwiązań są wydzielone pasy autobusowe, 
służące usprawnieniu przejazdu autobusów miejskich. W ar-
tykule wskazano na ogólne zalety wydzielania pasów auto-
busowych oraz dokonano analizy stanu istniejącego wybra-
nego ciągu ulic: Pilotów, Olszyny i Brodowicza. Na tej pod-
stawie wskazano możliwe rozwiązania, które mogą usprawnić 
przejazd autobusów na rozważanym odcinku.

Charakterystyka wydzielonych pasów autobusowych
Wydzielanie pasów autobusowych można zaliczyć do środ-
ków organizacyjnych, jakie wykorzystuje się celem uprzy-
wilejowania publicznego transportu zbiorowego. Są wyko-
rzystywane w wielu miastach w Polsce i na świecie. Stosuje 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017. 
2 Artykuł opracowany na podstawie referatu wyróżnionego na III Krakowskiej 

Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Transportu KOKONAT 2016.
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(rys. 1). Stanowi jeden z czterech głównych korytarzy 
transportowych pomiędzy północno-wschodnimi dzielnica-
mi (Prądnik Czerwony, Mistrzejowice, Bieńczyce czy Nowa 
Huta) a centrum.

Od ronda Młyńskiego do skrzyżowania z ulicą Gro-
chowską ulica biegnie w przekroju 1x4 z dwoma pasami 
w każdym kierunku. Od skrzyżowania z ulicą Grochowską 
do skrzyżowania z aleją płk. Władysława Beliny-Praż mow-
skiego w przekroju 1x3 po jednym pasie dla ruchu ogólne-
go w każdą stronę, a dodatkowo, w kierunku ronda 
Mogilskiego z przykrawężnikowym pasem autobusowym. 
Długość całego odcinka to około 1,7 km. Na rysunku 1 
dodat kowo zaznaczono przecznice (kolorem czarnym i ozna-
czeniem liczbowym) do rozważanego ciągu, aby łatwiej moż-
na było zlokalizować poszczególne skrzyżowania, które 
będą analizowane w dalszej części artykułu.

Transport zbiorowy
Przez ulicę Pilotów kursuje (stan na 27 lutego 2016 roku) 
9 linii autobusowych, z czego dwie są przyspieszone. W go-
dzinie szczytu wykonują one 36 kursów w każdą stronę, przy 
czym ponad połowa z nich obsługiwana jest przez pojazdy 
przegubowe. Dzięki temu zdolność przewozowa na tym cią-

gu wynosi około 4,6 tysiąca pasażerów na godzinę. Opierając 
się na wynikach pomiarów liczby pasażerów w pojazdach ko-
munikacji miejskiej przeprowadzonych w 2014 roku przez 
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu [2], doko-
nano analizy wielkości napełnień. Jako przekrój wybrano 
wiadukt kolejowy nad ulicą Pilotów, gdyż przejeżdżają tam 
wszystkie linie w obu kierunkach. Wielkości napełnień w in-
terwałach godzinowych przedstawiono na rysunku 2.

Wyniki pomiarów wskazują, że szczyt poranny jest dużo 
krótszy i intensywniejszy niż szczyt popołudniowy. Jest to 
zgodne z wynikami Kompleksowych Badań Ruchu z 2013 
roku [3], gdzie autorzy wskazali, że aż 14,5% wszystkich 
dziennych podróży w Krakowie rozpoczyna się pomiędzy 
godziną 7 a 8 rano. W przypadku ciągu ulicy Pilotów pasa-
żerowie jadący do centrum pomiędzy tymi godzinami sta-
nowią 12,47% wszystkich pasażerów jadących w tym kie-
runku. W kolejnych dwóch godzinach liczba pasażerów 
jest jeszcze dość duża, jednak po godzinie 10 tendencja jest 
wyraźnie spadkowa. Szczyt popołudniowy jest natomiast 
rozciągnięty w czasie. Na ciągu analizowanych ulic rozpo-
czyna się w okolicach godzin 13–14, a kończy się po godzi-
nie 19, przy czym największa liczba przewożonych pasaże-
rów przypada pomiędzy 15 a 16.

Od sierpnia 2015 roku na fragmencie ulicy Brodowicza 
pomiędzy ulicą Grochowską, a ulicą Bandurskiego funkcjo-
nuje wydzielony pas autobusowy w kierunku ronda Mogils-
kiego. Dysponując pomiarami czasu przejazdu odcinka po-
między przystankami Rondo Młyńskie a Brodowicza przed 
wytyczeniem tego pasa autobusowego, porównano je ze 
stanem obecnym (tab. 1). 

Rys. 1. Mapa sytuacyjna lokalizacji badanego ciągu
Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy.google.pl

Rys. 2.  
Napełnienie pojazdów 
transportu zbiorowego 
w przekroju wiaduktu 
kolejowego na ul. 
Pilotów – interwał 
godzinowy
Źródło: opracowanie własne

Wartości parametrów czasu przejazdu przed i po wprowadzeniu  
wydzielonego pasa autobusowego na ul. Brodowicza

Parametr Stan PRZED [s] Stan PO [s]

Rozkładowy	czas	przejazdu	[s] b.d. 300

Średnia	[s] 270 265,3

Odchylenie	standardowe	[s] 29,27 9,27

Wartość	MIN 215 248

Wartość	MAX 337 274

Rozstęp	(różnica	MAX-MIN) 122 26

Źródło:	opracowanie	własne

Tabela	1
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Okazuje się, że globalnie średni czas przejazdu nie skró-
cił się w sposób istotny (skrócenie o kilka sekund). 
Zmniejszyła się natomiast trzykrotnie wartość odchylenia 
standardowego, co jest efektem tego, że różnica pomiędzy 
najdłuższym a najkrótszym czasem przejazdu zmalała ze 
122 do 26 sekund, a tym samym czas przejazdu stał się 
dużo bardziej powtarzalny.

Po dokładniejszej analizie okazuje się jednak, że średni 
czas przejazdu pomiędzy przystankami Narzymskiego 
a Brodowicza wcale się nie skrócił (tab. 2). Na ogólne skró-
cenie czasu przejazdu wpłynęły inne odcinki międzyprzy-
stankowe – zarówno skrócenie średniego czasu przejazdu, 
jak i zmniejszenie się odchylenia standardowego. W przy-
padku odcinka Narzymskiego–Brodowicza, pomimo nie-
znacznego wydłużenia się średniego czasu przejazdu, zma-

lało odchylenie standardowe, co wskazuje, że czasy przejaz-
du stały się bardziej regularne.

Największym generatorem strat czasu na odcinku 
Narzymskiego–Brodowicza jest przystanek Narzymskiego, 
a konkretnie wyjazd z zatoki przystankowej. Przystanek 
jest zlokalizowany przed skrzyżowaniem z sygnalizacją. 
Powoduje to, że autobusy mają duży problem z wyjazdem 
z tej zatoki, jak również często z wjazdem, ze względu na 
kolejkę pojazdów oczekujących na sygnale czerwonym. 
Mając na uwadze ten fakt, sprawdzono czasy postoju auto-
busów na tym przystanku, uwzględniając w nim czas wy-
miany pasażerów oraz czas stracony pomiędzy zakończe-
niem wymiany a ruszeniem (rys. 3).

Analizując czasy postoju, można wskazać trzy zasadnicze 
grupy: postój krótki (14–17 sekund), postój średniej długo-
ści (19–25 sekund) oraz postój długi (powyżej 30 sekund). 
Postój krótki stanowi 30% obserwacji i dotyczy sytuacji bra-
ku wymiany lub bardzo krótkiej wymiany pasażerskiej. 
Postój średniej długości to blisko połowa obserwacji, a długi 
to około 20% całości. Powody postoju długiego mogą być 
różne, począwszy od dużej wymiany pasażerów, po sprzedaż 
biletów, na oczekiwaniu na rozkładowy odjazd kończąc. 

W przeciwnym kierunku miejscem generującym opóź-
nienia jest skrzyżowanie ulic Pilotów z Widną i Wieniaw-
skiego (szerzej o problemie napisano w podrozdziale 3). Ze 
względu na duże natężenie ruchu i relacje skrętne czas 
przejazdu pomiędzy przystankami Narzymskiego i Pilotów 
staje się nieregularny, jednak infrastruktury drogowej nie 
projektuje się na okresy przeciążenia (np. szczyt popołu-
dniowy w piątek), tylko na typowy dzień roboczy.

Źródło:	opracowanie	własne Źródło:	opracowanie	własne

Źródło:	opracowanie	własne

Tabela	2

Tabela	3

Wartości parametrów czasu przejazdu przed i po wprowadzeniu  
wydzielonego pasa autobusowego na ul. Brodowicza  

z podziałem na odcinki międzyprzystankowe
Stan	PRZED	[s] Stan	PO	[s]

Rondo	Młyńskie	–	Pilotów

Rozkładowy	czas	przejazdu	[s] b.d. 60

Średnia	[s] 63,16 53,38

Odchylenie	standardowe	[s] 12,92 9,74

Wartość	MIN 41 39

Wartość	MAX 80 66

Rozstęp	(różnica	MAX-MIN) 39 27

Pilotów	–	Narzymskiego

Rozkładowy	czas	przejazdu	[s] b.d. 120

Średnia	[s] 66,45 61

Odchylenie	standardowe	[s] 6,67 6,21

Wartość	MIN 50 51

Wartość	MAX 82 69

Rozstęp	(różnica	MAX-MIN) 32 27

Narzymskiego	–	Brodowicza

Rozkładowy	czas	przejazdu	[s] b.d. 120

Średnia	[s] 94,27 95,5

Odchylenie	standardowe	[s] 16,85 11,62

Wartość	MIN 69 75

Wartość	MAX 129 119

Rozstęp	(różnica	MAX-MIN) 60 44

Rys. 3.  
Czasy postoju autobusów  
na przystanku Narzymskiego 
w kierunku ronda Mogilskiego 
Źródło: opracowanie własne

Wartości parametrów czasu przejazdu  
pomiędzy przystankami Narzymskiego a Pilotów 

Parametr Wartość [s]

Rozkładowy	czas	przejazdu 120

Wartość	MIN 69

Wartość	MAX 291

Rozstęp	(różnica	MAX-MIN) 222

Średnia 111,52

Odchylenie	standardowe 53,87
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Analizując otrzymane wartości dla typowego dnia robo-
czego, można stwierdzić, że problem wydłużonego czasu 
przejazdu (względem średniego czasu przejazdu powięk-
szonego o odchylenie standardowe) dotyczy tylko około 
11% kursów. Dodatkowo dla około 82% kursów rzeczywi-
sty czas przejazdu jest mniejszy lub równy rozkładowemu 
czasowi przejazdu.

Ruch drogowy
Analizując strukturę pojazdów, można wskazać, że około 
95% stanowią samochody osobowe. Pozostałe 5% to inne 
pojazdy, w tym rowery i motocykle. Natężenia ruchu koło-
wego również przeanalizowano dla przekroju na wysokości 
wiaduktu kolejowego w ulicy Olszyny. Pomiary wykony-
wano w interwałach piętnastominutowych, a wielkość na-
tężenia przedstawiono na rysunkach 4 i 5.

rzalnością i równomiernością, bowiem w każdym kwa-
dransie pomiędzy 15:30 a 17:00 przejeżdża około 300 
pojazdów.

Ruch rowerowy i pieszy
Na ciągu ulic: Pilotów, Olszyny i Brodowicza znajdują się 
skrzyżowania z ulicami posiadającymi kontrapasy rowero-
we. Są to ulice Olszańska oraz Grochowska. W przypadku 
tej drugiej wprowadzono na wlotach skrzyżowania (od ulic 
Brodowicza i Wyrwińskiego) możliwość wjazdu na kon-
trapas z pasa drogowego. Na analizowanym ciągu braku-
je jednak ścieżek rowerowych, co powoduje, że rowerzyści 
wykorzystują chodniki. Chodniki są w dużej mierze w nie-
zadowalającym stanie technicznym. Liczne ubytki w pły-
tach chodnikowych utrudniają pieszym poruszanie się, więc 
nie są zbyt często uczęszczane.

Ruch rowerowy, jak na okres w którym były prowadzo-
ne pomiary (druga połowa listopada, temperatura w okoli-
cach 0 stopni Celsjusza), był dość widoczny (tab. 4). Do 
tego należy doliczyć rowerzystów, którzy jechali po chodni-
kach (pomiary ich nie obejmowały).

Rys. 4. Natężenie ruchu kołowego w szczycie porannym 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Natężenie ruchu kołowego w szczycie popołudniowym 
Źródło: opracowanie własne

W godzinach porannych ruch w kierunku centrum jest 
wyraźnie większy niż w przeciwnym kierunku. Jako godzi-
nę szczytu można wskazać przedział pomiędzy 7:15 a 8:15. 
W tej godzinie zanotowano natężenie na poziomie 1622 
pojazdów. Największe natężenie zanotowano w okresie 
7:15–7:30 oraz 7:45–8:00, co jest zgodne z wynikami 
Kompleksowych Badań Ruchu dla Krakowa z 2013 roku 
[3], jeśli uwzględni się poprawkę upływu czasu od rozpo-
częcia podróży. W przypadku analizowanego ciągu wynosi 
to około 15 minut, bowiem KBR 2013 wskazuje kwadran-
se: 7:00–7:15 oraz 7:30–7:45 jako te, w których rozpoczy-
na się najwięcej podróży.

W szczycie popołudniowym natężenie ruchu z cen-
trum – czyli powroty do domu – cechuje się dużą powta-

Problemy występujące na analizowanym ciągu
Biorąc pod uwagę wyniki pomiarów i obserwacje, można 
wskazać problemy występujące na analizowanym ciągu. 
Newralgicznym miejscem jest skrzyżowanie ulicy Pilotów 
z ulicami Wieniawskiego i Widną. Z powodu dużego na-
tężenia ruchu w relacji skrętnej w lewo z ulicy Pilotów 
w ulicę Wieniawskiego pojawiają się problemy z przepu-
stowością, a ruch w kierunku ronda Młyńskiego korzysta 
tylko z jednego pasa. Efektem są powstające zatory, które 
w sięgają czasami wiaduktu kolejowego na ulicy Olszyny. 
Rozwiązaniem tego problemu może być wytyczenie pasa 
tylko do lewoskrętu, aby pojazdy oczekujące na wykonanie 
manewru nie blokowały pozostałych.

Drugim miejscem jest skręt w prawo z ulicy Olszyny w uli-
cę Łukasiewicza. Z uwagi na mały promień skrętu autobusy 

Źródło:	opracowanie	własne

Natężenie ruchu rowerowego
Kierunek

 rondo Mogilskie
kierunek 

rondo Młyńskie

rano	6:30–9:30 37 29

po	południu	15:00–18:00 18 38

Tabela	4

Fot. 1. Autobus skręcający z ul. Olszyny w ul. Łukasiewicza (fot. P. Bielański)
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kursujące ulicą Łukasiewicza mają problem z wykonaniem 
tego manewru w sytuacji, gdy na ulicy Łukasiewicza oczeku-
ją pojazdy. Rozwiązaniem tego problemu może być poszerze-
nie łuku w tym miejscu (fot. 1). 

W odniesieniu do komunikacji miejskiej wskazano pro-
blem związany z włączaniem się do ruchu z zatoki na przy-
stanku Narzymskiego.

Proponowane warianty zmiany poprowadzenia pasa  
autobusowego 
W kierunku ronda Mogilskiego obecny pas autobusowy 
spełnia swoją rolę, jednak aby realnie czas przejazdu po-
między przystankami Narzymskiego i Brodowicza się 
skrócił, należałoby zmienić rozwiązania przy przystanku 
Narzymskiego. 

Pierwszą propozycją jest zastosowanie śluzy dla autobusów. 
W przypadku zgłoszenia się autobusu w zatoce sterownik sy-
gnalizacji, uwzględniając czasy postoju na tym przystanku 
(rys. 3), opóźniałby o kilka sekund przyznanie światła zielone-
go dla innych pojazdów, dzięki czemu autobus nie miałby pro-
blemu z włączeniem się do ruchu (rys. 6). Dodatkowo linia 
zatrzymań zostałaby przesunięta o kilka metrów wcześniej 
niż obecnie tak, aby inne pojazdy nie blokowały wyjazdu au-
tobusu. 

Podsumowanie 
Wydzielone pasy autobusowe są rozwiązaniem poprawia-
jącym warunki ruchu. W przypadku analizowanego ciągu, 
biorąc pod uwagę wiele ograniczeń i problemów przedsta-
wionych wcześniej, które należy wziąć pod uwagę, stworze-
nie jednej, efektywnej propozycji poprowadzenia pasa auto-
busowego jest niezwykle trudne. Przeprowadzone pomiary 
i analizy wskazują, że miejsca generujące opóźnienia są usy-
tuowane punktowo, mimo iż niekiedy powodują proble-
my liniowe. Mając to na uwadze, wytyczenie stałego pasa 
autobusowego, pomimo iż skutkowałoby skróceniem czasu 
przejazdu na danym odcinku, może negatywnie wpłynąć na 
ruch w innym miejscu, przez co zyskany czas zostanie stra-
cony. Dlatego też drobne rozwiązania mogą przynieść dużo 
większą korzyść. Ponadto rewolucyjne zmiany zazwyczaj 
spotykają się z dezaprobatą, natomiast małe mają szansę 
na etapowanie i przekonanie użytkowników co do słuszno-
ści ich wprowadzenia. Ostatecznie być może wprowadzone 
rozwiązania spowodują zmianę postrzegania funkcji ulicy 
i dostrzeżenie, że ta przestrzeń miejska właściwie zagospo-
darowana jest wizytówką dzielnicy i miasta.

.
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Rys. 6. Rozwiązanie przy przystanku 
Narzymskiego – śluza autobusowa 
Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy.
google.pl

Rys. 7. Rozwiązanie przy przystanku 
Narzymskiego – pas autobusowy
Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy.
google.pl

Drugą propozycją jest likwidacja zatoki i wyznaczenie 
stałego pasa autobusowego pomiędzy ulicami od Łukasiewicza 
i Nadbrzeżną, dzięki czemu autobus nie będzie tracił czasu 
na wjazd do zatoki i jednocześnie nie będzie problemu z blo-
kowaniem przez samochody (rys. 7). W propozycjach 
uwzględniono rozwiązania przedstawione w [4]. 

W przypadku drugiego newralgicznego miejsca, czyli od-
cinka pomiędzy przystankami Narzymskiego i Pilotów, opie-
rając się na analizie stanu istniejącego, nie można jedno-
znacznie wskazać konieczności wyznaczenia pasa autobuso-
wego. Utrudnienia tam występujące są losowe i zależne od 
ruchu na całej sieci.

Pierwszym krokiem powinno być wytyczenie pasa do skrę-
tu w lewo (rys. 8), co wiązałoby się z pewną ingerencją w układ 
drogowy. W przypadku braku poprawy kolejnym krokiem 
może być wytyczenie prawego pasa jako autobusowego (okre-
sowy albo stały) z możliwością skrętu w prawo.

Rys. 8. Propozycja wytyczenia pasa do skrętu w lewo na skrzyżowaniu ulic Pilotów 
i  Wieniawskiego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy.google.pl
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Streszczenie: W Krakowie, ze względu na zwartą zabudowę w śród-
mieściu, dąży się do wprowadzania działań na rzecz zrównoważonej 
mobilności. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane rozwiąza-
nia wraz z ich oceną. Pierwszym przykładem jest wprowadzenie stre-
fy pieszej na ulicy Grodzkiej, natomiast drugim – zmiana organizacji 
ruchu na I obwodnicy. W pierwszym z rozwiązań wprowadzono strefę 
A (strefa ruchu pieszego) na odcinku ulicy Grodzkiej od skrzyżowania 
z ulicą Poselską do skrzyżowania z ulicą św. Idziego. Ocena tego rozwią-
zania polegała na sprawdzeniu, czy ograniczenie dojazdu samochodem 
wpłynęło na zmniejszenie przychodów podmiotów gospodarczych funk-
cjonujących przy ulicy Grodzkiej. Analizie poddano wpływy z podat-
ków przed i po zmianie organizacji ruchu. Drugie rozwiązanie polegało 
na zmianie organizacji ruchu wokół Plant. Wraz z przebudową ulic: 
Podwale, Straszewskiego oraz Basztowej wprowadzono ruch jedno-
kierunkowy, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara dla samochodów, 
a wewnętrzną jezdnię zamieniono na pas rowerowy. W tej części analizy 
skupiono się na porównaniu czasów przejazdu tramwajów przed i po 
zmianie organizacji ruchu oraz czasów przejazdu rowerem po nowym 
pasie rowerowym w odniesieniu do istniejących już tras przez Rynek 
Główny oraz Planty.
Słowa kluczowe: transport miejski, mobilność, zrównoważona mobilność.

ocena wybranych działań podejmowanych 
na rzecz zrównoważonej mobilności  
w Krakowie1

Wprowadzenie
Transport odgrywa istotną rolę w miastach. Od jego spraw-
ności zależy jakość życia mieszkańców i atrakcyjność miasta. 
Duża gęstość zaludnienia, zabytkowe centrum oraz duża licz-
ba podróży sprawiają, że poważnym wyzwaniem w wielu mia-
stach jest zaspokojenie wszystkich potrzeb transportowych. 
Rozbudowa infrastruktury drogowej nie jest oczywistym roz-
wiązaniem ze względu na ogromne zapotrzebowanie na już 
i tak bardzo ograniczoną przestrzeń, a także na zauważony 
brak poprawy warunków ruchu wskutek pojawiania się ruchu 
wzbudzonego (czyli powstałego wskutek poprawy warunków 
ruchu, zwiększenia liczby lub długości podróży). W odpowie-
dzi na te wyzwania wdrażana jest idea zrównoważonej mobil-
ności, która wydaje się być właściwym kierunkiem w rozwią-
zywaniu problemów transportowych miast.

Czym jest zrównoważona mobilność
Zrównoważoną mobilność można zdefiniować: „jako tak 
ukształtowany poprzez strukturę przestrzenną i transpor-
tową sposób podróżowania, że transport indywidualny nie 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017. Wkład autorów w publikację: J. Pasz-
kowski 50%, T. Kulpa 50%

degraduje transportu publicznego oraz niezmotoryzowa-
nego, długość trasy podróży ulega racjonalizacji, a system 
transportu funkcjonuje w sposób utrzymujący harmonię ze 
środowiskiem naturalnym i cywilizacyjnym, w tym kultu-
rowym. Cel, jaki powinien zostać osiągnięty, to m.in. po-
prawa wizerunku miasta i ładu przestrzennego, kreowanie 
dobrej jakości przestrzeni publicznej, mniejsze różnicowa-
nie w rozwoju i jakości życia poszczególnych obszarów mia-
sta” [1, 2]. 

Mówiąc dokładniej, jest to transport, który [3]: 
•	 zaspokaja potrzeby współczesnego pokolenia w za-

kresie mobilności,
•	 gwarantuje poprawę jakości życia mieszkańców,
•	 nie zagraża ludzkiemu zdrowiu i ekosystemom,
•	 efektywnie wykorzystuje zasoby odnawialne i nieod-

nawialne,
•	 jest dostępny oraz różnorodny pod względem środ-

ków transportu,
•	 spełnia normy emisji substancji szkodliwych i hałasu,
•	 minimalizuje potrzebę wykorzystania gruntów,
•	 jest przystępny cenowo i wspiera konkurencyjność 

regionów i całej gospodarki.

W praktyce zrównoważona mobilność oznacza możli-
wość wyboru sposobu podróżowania, który jest optymalny 
pod względem wygody, czasu przejazdu i dostępności dla 
wszystkich użytkowników systemu transportowego, przy 
zachowaniu zasady oszczędnego gospodarowania przestrze-
nią i surowcami energetycznymi, a także niskiej emisji 
szkodliwych substancji do otoczenia.

Działania na rzecz zrównoważonej mobilności podejmowane 
w Krakowie
Kompleksowe badania ruchu wykonane w 2013 roku 
w Krakowie wykazują stosunkowo duży udział podróży 
pieszych i rowerowych (około 1/3 podróży) w zabytkowym 
centrum Krakowa. Jest to spowodowane istnieniem zwar-
tej zabudowy oraz wprowadzanymi udogodnieniami dla 
niezmotoryzowanych uczestników ruchu. Przykładem 
takich działań może być między innymi udział w projek-
cie CiViTAS-CARAVEL, dzięki któremu Kraków zyskał 
pierwszą w Polsce bezobsługową wypożyczalnię rowerów 
miejskich oraz system elastycznego transportu publicznego 
w postaci linii autobusu na telefon Tele Bus [4].
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 Podejmowane od lat inicjatywy na rzecz ruchu pieszego 
i rowerowego powodują zmiany w postrzeganiu tych form 
przemieszczeń wśród mieszkańców. Działania, które jeszcze 
kilkanaście lat temu były nie do pomyślenia dla mieszkań-
ców (np. kontrapasy i kontraruch rowerowy, zamykanie 
placów i ulic dla samochodów), są dziś akceptowane i wy-
dają się czymś oczywistym.

Motorem przekształceń przestrzeni na bardziej przyja-
zną niezmotoryzowanym uczestnikom ruchu może być roz-
wój infrastruktury drogowej w obszarach mniej wrażliwych 
(mniej podlegających ochronie). Takim przykładem jest uli-
ca Warszawska w Krakowie.

Nowa, alternatywna trasa przez ulicę Wita Stwosza 
i tunel pod dworcem głównym przejęła znaczną część ru-
chu z ulicy Warszawskiej. Umożliwiło to wprowadzenie na 
niej ruchu jednokierunkowego i uporządkowanie przekroju 
poprzecznego (fot. 1).

liczy na swoim głównym ciągu około 1,1 km [6]. Podczas 
wprowadzania zmian pojawiły się obawy wśród przedsiębior-
ców, że poprzez brak możliwości dojazdu i parkowania ulica 
Grodzka wyludni się i spadną przychody z ich działalności. 
W celu zweryfikowania tej tezy porównano wpłaty podat-
ku przez podmioty działalności gospodarczej zarejestrowane 
przy ulicy Grodzkiej z 2012 i 2014 roku. Wyniki zaprezen-
towano na rysunku 1.

Fot. 1. Ulica Warszawska przed i po remoncie 
Źródło: zdjęcie ze zbiorów T. Kulpy

Na powyższym rysunku widać, że wprowadzenie ruchu 
jednokierunkowego, a co za tym idzie, zwężenie jezdni, po-
zwoliło na poszerzenie chodników i budowę drogi dla rowe-
rów. Zlikwidowano też możliwość parkowania na chodni-
ku, budując w zamian zatoki do parkowania równoległego, 
co poprawiło komfort użytkowania ulicy zarówno dla po-
jazdów, jak i dla pieszych oraz rowerzystów. 

Ulica Grodzka – wprowadzenie strefy pieszej
Ulica Grodzka to jedna z najstarszych i z najczęściej odwie-
dzanych przez turystów ulic w Krakowie. Przez cały rok, 
a szczególnie w sezonie turystycznym, wypełnia ją tłum tu-
rystów. Żeby podnieść jej atrakcyjność i udostępnić więcej 
miejsca dla pieszych, 1 lipca 2013 roku wprowadzono na 
odcinku od ulicy Poselskiej do ulicy św. Idziego strefę ruchu 
pieszego (strefa A). Oznacza to zakaz ruchu z wyłączeniem 
służb specjalnych, rowerów, dorożek konnych, pojazdów 
wolnobieżnych z silnikiem elektrycznym, mieszkańców do-
jeżdżających na teren posesji lub garażu czy pojazdów ze spe-
cjalnym zezwoleniem. Dostawcy oraz konwoje z pieniędz-
mi mogą wjeżdżać tylko na czas załadunku i wyładunku od 
godziny 20:00 do godziny 10:00. Dzięki zamknięciu ulicy 
Grodzkiej dla ruchu kołowego, Kraków może pochwalić 
się jedną z najdłuższych stref pieszych na świecie o długości 
głównego ciągu 1,3 km. Ciągnie się ona od Wawelu (skrzy-
żowanie ulic Grodzkiej z św. Idziego), ulicą Grodzką do 
Rynku Głównego, a później ulicą Floriańską do Barbakanu. 
Warto zauważyć, że słynna ulica Strøget w Kopenhadze, 
reklamująca się jako najdłuższa ulica piesza [5] na świecie, 

Z powyższego wykresu wynika, że obawy przedsiębior-
ców były nieuzasadnione. Na podstawie zwiększenia wpła-
conego podatku można wnioskować, że zyski z działalności 
przy ulicy Grodzkiej wzrosły po wprowadzeniu strefy pie-
szej. Przykład ten zdaje się potwierdzać słuszność wprowa-
dzania zasad zrównoważonej mobilności mówiących, że 
stworzenie przestrzeni przyjaznej pieszym sprzyja wzrosto-
wi jej atrakcyjności. 

Zmiana organizacji ruchu na I obwodnicy
W poprzednich latach ruch na ulicach w ciągu I obwodnicy 
w Krakowie odbywał się dwukierunkowo zarówno dla po-
jazdów komunikacji zbiorowej, jak i komunikacji indywidu-
alnej. Wiązało się to z utrudnieniami, jak na przykład bloko-
waniem tramwajów przez samochody podczas wykonywania 
przez nie skrętu w lewo czy też brakiem możliwości mijania 
się tramwajów na łukach z powodu niezachowania skrajni 
w tych miejscach. W roku 2015 dokonano przebudowy I ob-
wodnicy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do 
skrzyżowania z ulicą Karmelicką (Etap 1) oraz od skrzyżowa-
nia z ulicą Karmelicką do skrzyżowania z ulicą Długą (Etap 
2). Etapy przebudowy przedstawiono na rysunku 2. Przy tej 
okazji wprowadzono ruch jednokierunkowy dla samocho-
dów, przeciwnie do ruchu wskazówek, a wewnętrzną jezdnię 
zamieniono na jednokierunkowy pas rowerowy. W przeciw-
nym kierunku rowerzyści poruszają się w ruchu ogólnym. 

W grudniu 2015 roku wykonano pomiary prędkości 
tramwajów wraz ze sprawdzeniem, jak zmienił się czas 
przejazdu po remoncie torowiska i zmianie organizacji ru-
chu. Pomiar prowadzony był w dniach 16 i 17 grudnia 
2015 roku w godzinach: 6:30–10:00. Próba dla wszystkich 
odcinków wynosiła w sumie 229 przejazdów. 

Rys. 1. Porównanie wpływów z podatków w poszczególnych kwartałach 2012 i 2014 (udzia-
ły procentowe w odniesieniu do 3 kwartału 2013 roku)
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Pomiarowi podlegały następujące linie:
•	 2, między przystankami Filharmonia i Dworzec Główny,
•	 4, między przystankami Teatr Bagatela i Dworzec Główny,
•	 7, między przystankami Basztowa i Dworzec Główny,
•	 8, między przystankami Filharmonia i Teatr Bagatela,
•	 13, między przystankami Filharmonia i Teatr Bagatela,
•	 14, między przystankami Teatr Bagatela i Dworzec Główny,
•	 18, między przystankami Filharmonia i Basztowa,
•	 24, między przystankami Teatr Bagatela i Dworzec Główny.

Za pomocą urządzenia GPS rejestrowano następujące 
momenty podczas pomiaru:

•	 moment zatrzymania przed przystankiem – tylko 
wtedy, gdy tramwaj nie może wjechać na przystanek, 
gdyż jest on zajęty przez inny pojazd;

•	 moment zatrzymania na przystanku – moment roz-
poczęcia otwierania drzwi pojazdu (pierwszych, które 
zostaną otwarte);

•	 moment zakończenia wymiany pasażerów – moment 
zakończenia wysiadania i wsiadania zasadniczej gru-
py pasażerów, bez dobiegających;

•	 moment odjazdu z przystanku – moment fizycznego 
ruszenia;

•	 moment zatrzymania lub wyraźnego zwolnienia mię-
dzy przystankami – wpisywano również przyczynę 
w formularzu.

W formularzu pomiarowym wpisywano następujące dane:
•	 linia – numer badanej linii;
•	 przystanek – skrótowo nazwa przystanku. D – Dwo-

rzec Główny, B – Basztowa, T – Teatr Bagatela, F – Fil-
harmonia;

•	 liczba pasażerów – w miarę możliwości dokładna licz-
ba pasażerów w wagonie oraz ci, którzy wsiedli, wy-
siedli oraz wsiedli po zakończeniu zasadniczej wymia-
ny pasażerskiej;

•	 autobus lub tramwaj na przystanku – sytuacja, gdy 
tramwaj nie może wjechać na przystanek zajęty przez 
inny pojazd;

•	 ustąpienie pierwszeństwa autobusowi lub tramwajo-
wi – zatrzymanie lub wyraźne zwolnienie z powodu 
ustąpienia pierwszeństwa innemu pojazdowi komu-
nikacji zbiorowej;

•	 ustąpienie pierwszeństwa pieszemu, pojazdowi ko-
munikacji indywidualnej lub rowerzyście – zatrzyma-
nie lub wyraźne zwolnienie z powodu ustąpienia 
pierwszeństwa pieszemu, samochodowi osobowemu 
lub rowerzyście;

•	 konflikt z autobusem, innym tramwajem, pojazdem 
komunikacji indywidualnej, pieszym lub rowerzystą 
– sytuacja konfliktowa i niebezpieczna z innym użyt-
kownikiem drogi.

Przy analizie niniejszych wyników pomiarów należy pod-
kreślić, że były one wykonywane jedynie dwa dni po zakoń-
czeniu wszystkich robót. Mogło to wpływać na sposób jazdy 
motorniczych tramwajów, którzy jeszcze nie znali w pełni 
tego odcinka po remoncie. W takim przypadku, prędkości 
osiągane podczas tych pomiarów mogły być niższe niż 
w przypadku, gdy trasa tramwajowa jest otwarta od dawna. 

Tabela 1 pokazuje zmiany w prędkości przejazdu poszcze-
gólnych odcinków przed i po remoncie. Odcinek pomiędzy 
przystankami Dworzec Główny i Basztowa nie był remontowa-
ny. Tam nastąpiło pogorszenie prędkości przejazdu, w związ-
ku z pogarszającym się stanem technicznym torowiska. 
Analiza śladów GPS wykazała, że tramwaj porusza się naj-
wolniej na rozjazdach w szczególności przy skrzyżowaniu ulic 
Straszewskiego z Piłsudskiego oraz na ulicy Podwale, na 
kontrałukach. Kontrałuki te są konieczne do połączenia to-
rowiska sprzed przebudowy z tym przebudowanym z powo-
du zmiany przekroju poprzecznego ulicy. Po zmianie prze-
kroju na całym ciągu ulic kontrałuki te zostaną zlikwidowane.  

Rys. 2. Etapy przebudowy ciągów I obwodnicy – etap pierwszy ukończony 27 czerwca 2015 
roku, etap drugi ukończony 15 grudnia 2015 roku 
Źródło: opracowanie własne na podst. Openstreetmap.org

Fot. 2. Porównanie stanu ulicy Basztowej sprzed przebudowy do stanu istniejącego 
Źródło: maps.google.com, opracowanie własne
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Na wszystkich rozjazdach tramwajowych w Krakowie obo-
wiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h, co znacząco 
wpływa na długość czasu przejazdu. Tramwaje najszybciej 
poruszają się na odcinkach prostych, na ulicy Basztowej oraz 
ulicy Dunajewskiego. Prędkości komunikacyjne tramwajów 
na analizowanym odcinku wzrosły, przy czym nie jest to 
wzrost bardzo spektakularny. Może to być spowodowane po-
wyżej podanymi przyczynami bądź też wykorzystywaniem 
torowiska również przez autobusy, które przed przebudową 
korzystały z pasa dla ruchu ogólnego

Analizując tabelę 2, zauważyć można zmniejszenie się 
wartości odchylenia standardowego. Wynika z tego, że po 
zmianie organizacji ruchu czas przejazdu analizowanym 
odcinkiem jest łatwiejszy do przewidzenia dla podróżnych.

Podczas analizy efektów niniejszej zmiany organizacji ru-
chu nie można również zapomnieć o jezdni po wewnętrznej 
stronie I obwodnicy, która została zamieniona na pas rowero-
wy. Dziwić może w tej sytuacji fakt, że tworzy się trasę rowe-
rową równoległą do ciągu pieszo-rowerowego na Plantach. 
Celem drugiego pomiaru było zatem sprawdzenie zasadności 
wykonania pasa rowerowego na wewnętrznej jezdni I obwod-
nicy przez porównanie czasu przejazdu rowerem tym pasem 
z trasami alternatywnymi przez Planty i Rynek Główny.

Z tabeli 3 wynika, że w przypadku trasy od przystanku 
Filharmonia do przystanku Basztowa, najszybciej można przeje-
chać przez ulicę Wiślną, Rynek Główny i ulicę Sławkowską. 
Nie występuje tam bowiem (poza płytą Rynku Głównego) na-
tężenie ruchu pieszego uniemożliwiające płynny przejazd ro-
werem. Natomiast przy przejeździe przez Planty, kierujący 
rowerem musi nieustannie omijać pieszych poruszających się 
całą szerokością ciągu. Utrudnieniem na pasie rowerowym jest 
natomiast kongestia przed skrzyżowaniem ulic Straszewskiego 
i Piłsudskiego. Pojazdy skręcające w lewo w ulicę Piłsudskiego 
blokują rowerzystów jadących z przeciwka. W dalszej części 
trasy występują również nieznaczne utrudnienia przy przejaz-

dach obok przystanków tramwajowych Teatr Bagatela oraz 
Basztowa, gdzie poziom drogi dla rowerów wyniesiony jest do 
wysokości peronu przystankowego. Wskutek tego pas ruchu 
rowerowego służy jako miejsce wymiany pasażerskiej oraz 
oczekiwania pasażerów na tramwaj lub autobus. Na trasie od 
Teatru Bagatela do Dworca Głównego nie występuje konge-
stia samochodowa. Jednocześnie zatłoczenie na ulicach 
Szewskiej oraz Szpitalnej sprawia, że najszybszym staje się 
przejazd pasem rowerowym obok torowiska tramwajowego. 
Zatem można się spodziewać, że poprawa warunków ruchu 
rowerowego na odcinku Filharmonia – skrzyżowanie z ulicą 
Piłsudskiego wpłynie na czas przejazdu pasem rowerowym 
wzdłuż I obwodnicy i stanie się on najatrakcyjniejszą alterna-
tywą w przypadku obu analizowanych tras.

Podsumowanie
Działania na rzecz zrównoważonej mobilności mogą 
w pierwszej chwili wydawać się nieracjonalne, a może na-
wet wręcz szkodliwe. W efekcie jednak pozwalają na uprzy-
wilejowanie wydajniejszych i bardziej ekologicznych środ-
ków poruszania się niż samochód osobowy. Prowadzi to do 
pożądanej zmiany podziału zadań przewozowych i zmniej-
szenia wykorzystania samochodu w podróżach. Pokazane 
w artykule przykłady to wybrane działania, które zostały 
podjęte w ostatnim czasie w Krakowie. Nie wyczerpują one 
szerokiego wachlarza narzędzi i środków wdrażania idei 
zrównoważonej mobilności. Dają jednak obraz efektów ich 
wprowadzania i mogą być istotnym argumentem w trakcie 
dyskusji nad realizacją nowych inicjatyw.
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Porównanie prędkości na odcinkach międzyprzystankowych,  
uwzględniających zatrzymania na przystankach

Trasa Prędkość przed remontem
[km/h]

Prędkość po remoncie
[km/h]

Dworzec	Główny	–	Basztowa 17,5 13,4

Basztowa	–	Teatr	Bagatela 13,2 15,1

Teatr	Bagatela	–	Filharmonia 12,1 12,0

Filharmonia	–	Teatr	Bagatela 11,3 12,3

Teatr	Bagatela	–	Basztowa 13,4 14,8

Basztowa	–	Dworzec	Główny 15,5 13,6

Tabela	1 Tabela	3

Tabela	2

Porównanie wartości średniej i odchylenia standardowego czasu 
przejazdu tramwajów w godzinie szczytu

wartość średnia [s] odchylenie standardowe

odcinek przed po przed po

Dworzec	Główny	–	Basztowa 83 96 14 6

Basztowa	–	Teatr	Bagatela 132 111 28 13

Teatr	Bagatela	–	Filharmonia 117 136 18 13

Filharmonia	–	Teatr	Bagatela 133 130 18 11

Teatr	Bagatela	–	Basztowa 137 112 20 11

Basztowa	–	Dworzec	Główny 91 86 26 26

Czasy i prędkości przejazdu poszczególnymi trasami
Dystans 

[m]
Czas
[s]

Prędkość
[km/h]

Czas
[s]

Prędkość
[km/h]

Czas
[s]

Prędkość
[km/h]

Przejazd trasy średnio min. max. max. min.

Trasa Filharmonia – Basztowa

Pasem	rowerowym	
obok	torowiska	
tramwajowego

1110 03:48 17,4 02:26 27,4 05:23 12,4

Przez	Planty 1060 03:42 17,2 02:27 26,0 05:23 11,8

Wiślną,	przez	
Rynek	Główny	
i	Sławkowską

1150 03:02 22,7 02:10 31,8 04:58 13,9

Trasa Teatr Bagatela – Dworzec Główny
Pasem	rowerowym	
obok	torowiska	
tramwajowego

975 03:05 19,0 02:17 25,6 04:23 13,3

Przez	Planty 941 03:26 16,4 02:25 23,4 04:59 11,3

Szewską,	przez	
Rynek	i	Szpitalną 1270 03:36 21,2 03:01 25,3 04:45 16,0
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Prezes SiTk RP w składzie Rady ekspertów do spraw działań, ma-
jących na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejo-
wych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
8 grudnia 2016 r., podczas IV Plenarnego Forum Inwestycyjnego Andrzej 
Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa – powołał Radę Eksper-
tów do spraw działań, mających na celu optymalizację procesu realizacji 
inwestycji kolejowych. 

Rada Ekspertów stanowi podstawową platformę współpracy podmio-
tów zaangażowanych w zakresie wdrożenia rozwiązań proponowanych 
przez Forum Inwestycyjne. Jej zadaniem jest wypracowanie:
• wzoru umowy stosowanej w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego w sektorze kolejowym,
• wytycznych dotyczących sporządzania opisów przedmiotu zamówienia 

publicznego oraz prowadzenia postępowań przetargowych w zakresie 
kolejnictwa,

• rekomendacji do wdrożenia rozwiązań opracowanych przez grupy me-
rytoryczne w ramach forum.

Rada jest organem zrzeszającym przedstawicieli zamawiającego, czyli 
przedstawicieli zarządcy narodowej sieci linii kolejowych (PKP PLK SA) oraz 
przedstawicieli organizacji branżowych z dziedziny kolejnictwa, niezależ-
nych ekspertów i środowisk naukowych. W skład rady został powołany 
również prof. Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techni-
ków Komunikacji RP. 
  
Skład Rady Ekspertów: 
• Piotr Abramczyk – lider Grupy Projektant, 
• Arnold Bresch – Członek Zarządu PKP PLK SA – dyrektor ds. Realizacji 

Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe SA,

• Prof. Janusz Dyduch – prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji RP, 

• Adrian Furgalski – prezes Forum Kolejowego RBF, 
• Przemysław Gorgol – dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transporto-

wych, 
• Józef Marek Kowalczyk – prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedże-

rów Transportu Szynowego, 
• Ryszard Leszczyński – lider Grupy Technicznej, 
• Piotr Macioszek – przewodniczący Sekcji Przewoźników Kolejowych 

Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, 
• Andrzej Makowski – z-ca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji PKP 

Polskie Linie Kolejowe SA, 
• Ireneusz Merchel – prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA, 
• Wiesław Nowak – v-ce lider Grupy Roboczej Zapisy Umów, 
• Mirosław Pol – z-ca dyrektora Centralnego Biura Zamówień PKP  

PLK SA, 
• Agnieszka Suchecka – lider Grupy Zapisy Umów,
• Marita Szustak – prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, 
• Andrzej Wach – lider Grupy Kryteria Wyboru, 
• Jarosław Wielopolski – lider Grupy Inżynier, 
• Przemysław Wróbel – doradca dyrektora Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych, 
• Włodzimierz Żmuda – członek Zarządu PKP PLK SA – dyrektor  

ds. Jakości Inwestycji i Ryzyka Operacyjnego PKP Polskie Linie Kole-
jowe SA, 

• Andrzej Żurkowski – dyrektor Instytutu Kolejnictwa, 
• Tomasz Buczyński – dyrektor Departamentu Kolejnictwa MIB, 
• Anita Oleksiak – dyrektor Departamentu Budownictwa, Architektury 

i Geodezji MIB.

Od Redakcji

Fot.1. Rada Ekspertów powołana przez ministra Andrzeja Adamczyka podczas IV Plenarnego Forum Inwestycyjnego


