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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Robert Tomanek
The function of free fare public transport in balancing urban mobility
Abstract: Urban development, especially metropolitan develop-
ment, creates barriers to mobility. In particular, it is necessary to 
balance mobility with low carbon transport subsystems. Balancing 
mobility requires a systematic approach and application of differ-
ent tools. One of them is the price of public transport services, in 
particular the postulate of free public transport in cities – Free Fare 
Public Transport. Based on the current state of the art, it can be said 
that the effectiveness of FFPT has not been proven. Implementation 
of this solution is associated with a difficult to assess economic risk 
– especially in long-term perspective.
Key words: public transport, mobility, free fare public transport 

Urszula Duda-Wiertel, Katarzyna Nosal, Katarzyna Solecka
Workshops with stakeholders as a good practice for developing sustainable 
mobility solutions
Abstract: This article refers  to the activities of the EU REGIO-
MOB project, which main objective is to develop new strategic 
transport solutions to improve mobility policy at regional level. 
In the framework of the project in June 2017 a workshop on solu-
tions increasing transport accessibility of the REGIO-MOB pro-
ject area, with particular focus on the Niepołomice Municipality 
and the Niepołomice Investment Zone, was organized. Students 
and employees of the Cracow University of Technology and the 
members of the Regional Stakeholder Group of the REGIO-MOB 
project were working together to develop new transport solutions. 
The work was organised in thematic groups, which allowed for 
an in-depth  analysis of the existing state and formulation of pro-
posals of changes. Involvement of many stakeholders resulted in 
their substantive support and allowed to verify the feasibility of 
the solutions.
Key words: sustainable mobility, regional transport, transport acces-
sibility, workshops with stakeholders

Caroline Kubala
Change of user’s perception of the Paid Parking Zone  
Abstract: This paper summarises results  of the questionnaire surveys 
carried out in a part of the currently operating Paid Parking Zone 
(PPZ) in Cracow, beyond areas of the strict city centre. The aim was 
to recognise the users’ view about the current way of PPZ organisa-
tion and their personal preferences and expectations in this matter. 
The respondents had to give  opinions in terms of the PPZ enlarge-
ment validity, indicate the biggest beneficiary of the implemented al-
terations and declare a potential travel behaviour change due to the 
increased charge rate. Answers have been collected in three interview-
ing rounds – just after the PPZ reorganisation (June 2015) and in 
subsequent periods (December 2015 and 2016). The study included 
both the opinions of drivers being residents of the analysed sub-zones 
as well as users who reside outside of the examined areas.
Key words: paid parking zone, parking surveys, parking

Sabina Puławska-Obiedowska 
The public transport accessibility for people with restricted mobility in Krakow
Abstract: The term of accessibility is often associated with the ability 
to meet the needs of people with disabilities, and has been for decades 
point of interest for researchers, designers and legal authorities. The 
concept of universal design for public transport means that it is neces-
sary to provide an adequate level of service to all residents, including 
people with disabilities and others, who may, for some reason, have 
difficulties in free movement. This work addresses this issue, indicat-
ing the scale of the problem of the need to provide accessible public 
transport to people with reduced mobility. In the second part of the 
article, the state of public transport infrastructure in Krakow was ana-
lyzed and assessed using information on the equipment of stops and 
the operation of wheel stops adjusted to the needs of the disabled. The 
analysis was done using the ArcGIS spatial analysis tool. The results 
indicate that there are still areas in Krakow that require improve-
ments in public transport service for people with reduced mobility. 
Key words: public transport, accessibility, restricted mobility

Wspólny kolejowy bilet samorządowy
„Wspólny bilet samorządowy” regionalnych przewoźników kolejowych dostępny jest w sprzedaży od 1 sierpnia br.  Ofertę przygotowało osiem 
w większości należących do samorządów województw spółek: Koleje Mazowieckie, Warszawska Kolej Dojazdowa, Koleje Śląskie, Koleje Małopol-
skie, Arriva (z grupy Deutsche Bahn), Koleje Wielkopolskie, Koleje Dolnośląskie i Łódzka Kolej Aglomeracyjna.

Wspólny bilet jest biletem imiennym i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie 
jazdy uruchamianych przez współpracujących przewoźników. Obowiązuje także w regionalnych połączeniach autobusowych spółki Arriva. Dostępny 
jest jedynie w postaci zryczałtowanej – za 38 zł, bez ulg ustawowych. Jest ważny przez 24 godziny od określonej daty i godziny zakupu lub godziny 
wskazanej przez nabywcę. Zgodnie z założeniami oferty bilet będzie można nabyć z 7-dniowym terminem przedsprzedaży: w kasach biletowych, 
w biletomatach, przez Internet, w innych punktach sprzedaży, a także w dniu wyjazdu: w pociągach, za pośrednictwem aplikacji mobilnej SkyCash 
oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej iMKA Kolei Małopolskich. 

Jest  to pierwsza tego typu oferta kolejowa w Polsce i pierwsze wspólne przedsięwzięcie Związku Samorządowych Pracodawców Kolejowych (ZSPK). 
Bilet jest  swego rodzaju pilotażem i dlatego oferta nie obowiązuje jeszcze na terenie wszystkich kolei samorządowych, które tworzą związek.

Koleje samorządowe zrzeszone w ZSPK obsługują dziś ponad 4,8 tys. km linii kolejowych, zatrudniając ponad 6,2 tys. pracowników. Liczba 
wykorzystywanego taboru, wliczając człony elektrycznych zespołów trakcyjnych, wynosi dziś 1473 wagony oraz 43 lokomotywy. Samorządowi 
kolejarze dysponują dziś łącznie ponad 500 nowoczesnymi pociągami. Oferta „Wspólnego biletu samorządowego” obejmuje łącznie 62 linii obsłu-
gujących ponad 950 stacji na terenie 12 województw. Wspólny bilet ma zachęcić mieszkańców Polski do jeszcze większego korzystania z podróży 
pociągami i ułatwić im przemieszczanie się pomiędzy regionami

Opracowała: Janina Mrowińska

Od Redakcji
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Innowacyjny transport

Pojazd autonomiczny  
„elektroniczną osobą prawną”?

Szybki postęp prac nad automatyzacją ruchu drogowego wymaga pilnego rozwiązania problemu odpowiedzial-
ności prawnej w przypadku uczestniczenia pojazdu autonomicznego w zdarzeniu drogowym i opracowania 
nowego modelu ubezpieczenia OC.

Ryzyka automatyzacji ruchu drogowego
Według analiz amerykańskich udział samochodów wyposażonych 
w ADAS (systemy wspomagania kierowców) w ruchu drogowym wynie-
sie 50% już w roku 2025, osiągając 95% w roku 2040. Poczynając od 
roku 2020, udział pojazdów autonomicznych ma wzrastać do poziomu 
20% w roku 2050.

Osobowość prawna
Osobę prawną, twór abstrakcyjny będący podmiotem prawa cywilnego 
i posiadający zdolność sądową i procesową, stanowi trwałe zespole-
nie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań. 
W prawie polskim osoba prawna musi zostać wpisana do Krajowe-
go Rejestru Sądowego, co w przypadku pojazdu autonomicznego jest 
obecnie niemożliwe, gdyż nie wolno tworzyć nowych rodzajów osób 
prawnych poza przewidzianymi prawem, tj. np. jednostkami samorządu 
terytorialnego czy instytutami badawczymi.Pomimo że samochód autonomiczny ma być z założenia pojazdem 

bardziej bezpiecznym, korzystanie z niego nie będzie całkowicie pozba-
wione ryzyka, wynikającego głównie ze spodziewanych prób przejmo-
wania nad nim kontroli przez hakerów, co prowadzić może do:
• dowiezienia pasażera do innej restauracji niż oczekiwana;
• wyłączenia sinika, powodując zator drogowy;
• wyłączenia ograniczenia prędkości, np. w terenie zabudowanym;
• nie rozpoznania pojazdu nadjeżdżającego zza rogu;
• w skrajnym przypadku, do wykorzystania pojazdu jako pocisku.

Obecnie, nawet w tej bardzo wstępnej fazie automatyzacji, dane 
amerykańskie wykazują, że ryzyko związane z uczestniczeniem w ruchu 
pojazdów autonomicznych jest znikome.

Do 67% zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów autonomicznych 
odnotowanych w roku 2015 doszło w sytuacji, gdy pojazd prowadzony 
był przez kierowcę, 75% to zdarzenia, podczas których pojazd auto-
nomiczny nie poruszał się, a średnia prędkość pojazdu podczas kolizji 
była tylko rzędu 15 km/h (A. Kroller, „HORIZON Magazine”, 16.03.17).

Problem odpowiedzialności prawnej w przypadku zdarzeń drogo-
wych z udziałem pojazdów autonomicznych stanowił jedno z zagadnień 
omawianych podczas Konferencji Ministrów Transportu nt. Bezpie-
czeństwa ruchu drogowego na Malcie w marcu br. Będące wynikiem 
konferencji rekomendacje w rozdziale 4 (Inteligentne pojazdy) adresują 
interesujące nas zalecenia do:



TransporT miejski i regionalny 07 2017

4

JACeK MAlASeK 
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Tel: +48 22 390 02 02, e-mail: jmalasek@ibdim.edu.pl

• Komisji Europejskiej: o przyspieszenie prac legislacyjnych umożli-
wiających dopuszczenie do ruchu pojazdów semi-autonomicznych 
w roku 2019;

• Krajów członkowskich UE: o udział w pracach nad rozwojem euro-
pejskiej infrastruktury informatycznej poprzez uczestniczenie w te-
stowaniu pojazdów autonomicznych;

• Przemysłu motoryzacyjnego: o współpracę z organizacjami zrzeszają-
cymi niechronionych użytkowników ruchu drogowego w celu uwzględ-
nienia ich statusu w sytuacji automatyzacji ruchu pojazdów.

Wyrażone w dokumencie pokonferencyjnym nadzieje odnośnie ra-
dykalnej poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w wyniku 
automatyzacji ruchu samochodowego wydają się być jednak wątpliwe 
w świetle postawy niektórych koncernów motoryzacyjnych.

Dylemat moralny
Co robić w sytuacji konieczności dokonania potwornie trudnego wyboru, 
kiedy pojazd autonomiczny identyfikuje grupę wybiegających na drogę 
dzieci z lewej strony, z naprzeciwka nadjeżdża rozpędzona ciężarówka, 
a z prawej strony przepaść? Każda próba ominięcia dzieci skończy się 
śmiercią kierowcy pojazdu autonomicznego. Software pojazdu podejmu-
je decyzję w ułamku sekundy. Jaką? Podczas ostatniego Paris Auto Show 
w październiku 2016 roku  Christoph von Hugo (odpowiedzialny za so-
ftware) z Mercedes-Benz udzielił na to pytanie odpowiedzi. „Priorytetem 
wszystkich naszych pojazdów z poziomem automatyzacji 4 lub 5 będzie 
ratowanie wiezionych osób – jeśli mamy pewność uratowania choć jed-
nego życia, robimy to”. Czy w razie wypadku to właśnie pan von Hugo ma 
znaleźć się na ławie oskarżonych? Dodać wypada, że von Hugo uzupełnił 
swoją wypowiedź stwierdzeniem „99% naszego czasu poświęcamy na to, 
by do takiej sytuacji nie dopuścić” – Mercedes kończy właśnie budowę no-
wego poligonu testowania pojazdów autonomicznych w Immendingen, na 
obszarze ponad 12 ha, wartego 225 mln USD i zatrudniającego 300 osób. 

Ubezpieczenie OC
Ubezpieczenie pojazdu autonomicznego obejmować powinno szereg ryzyk 
dotąd nieznanych, a zasygnalizowanych we wstępie. Odpowiedzialność 
kierowcy za spowodowanie wypadku może być bezdyskusyjna jedynie 
w przypadku kierowania pojazdem podczas zaistnienia zdarzenia drogo-
wego, a nie w przypadku, gdy ufając producentowi pojazdu, oddawał się 
podczas jazdy innego rodzaju rozrywkom (grze w domino?).

Bardziej dyplomatycznej odpowiedzi udzielili przedstawiciele Audi 
i Volvo: „Przejmiemy pełną odpowiedzialność za każdy wypadek i ofia-
ry śmiertelne”. Wypowiedź ta dotyczyła modelu Audi A8 sedan, który 
wejdzie na rynek w roku przyszłym i semi-autonomicznego Volvo, prze-
widzianego do sprzedaży w roku 2020. Większość z 1928 osób ankieto-
wanych w USA uznała za lepsze preferowanie bezpieczeństwa pieszych 
kosztem kierowców, ale jednocześnie większość ankietowanych stwier-
dziła, że takiego pojazdu autonomicznego by nie kupiła – co dało za-
pewne marketingowcom wiele do myślenia (M. Taylor, ETSC, 23.02.17).

Podstawowy problem polega na tym, że pojazd autonomiczny prze-
rzuca odpowiedzialność z kierowcy na technologię – czyli na kogo per-
sonalnie? Wydaje się, że istnieją tu tylko trzy możliwości:
• Winny właściciel pojazdu semi-autonomicznego (niezależnie od tego 

komu udostępnił pojazd), jeśli kierujący pojazdem przeszedł na tryb 
auto matycznego sterowania ruchem w warunkach zabronionych przez 
instrukcję;

• Winny jest producent samochodu autonomicznego, jeśli podobnie jak 
Volvo gotów jest ponosić całkowitą odpowiedzialność za swój produkt;

• Winny jest instalator urządzeń automatycznego sterowania pojazdem, 
jeśli zostały zamontowane po odbiorze samochodu od producenta.

W przypadku innych uregulowań prawnych użytkownik pojazdu autono-
micznego zawsze będzie obstawał przy tym, że zaufał zapewnieniom sprze-
dającego pojazd o jego pełnym bezpieczeństwie i niezawodności. Lobby 
producentów technologii autonomicznych, w nadziei na pozyskanie większej 
liczby klientów, obstaje przy tym, by pojazdy te, podobnie jak korzystanie 
z rowerów, objęte zostały ubezpieczeniem zdrowotnym (zapewne prywat-
nym). Pewne pozostaje to, że droższy wariant ubezpieczenia prowadzić bę-
dzie do poprawy samopoczucia użytkownika pojazdu autonomicznego.

W Europie najbardziej w rozwiązanie problemu ubezpieczenia OC wydają 
się być zaangażowani Brytyjczycy, kierując się potrzebą zaspokojenia zainte-
resowania tym zagadnieniem i chęcią umożliwienia krajowym producentom 
testowania innowacyjnych pojazdów. Wyniki przeprowadzonego przez firmę 
Amey ankietowania wykazały, że aż 63% respondentów (więcej mężczyzn 
i osób starszych) jest za automatyzacją ruchu, widząc w tym szansę na po-
prawę bezpieczeństwa i zwiększenie mobilności seniorów (A. Frost, Traffic 
Technology Today, 1.03.17). Brytyjski parlament ustawą Vehicle Technology 
and Aviation Bill (po zakończonych we wrześniu 2016 roku  konsultacjach 
z ubezpieczycielami) wprowadził nowe zasady ubezpieczania pojazdów 
autonomicznych. Obecnie prowadzone są prace nad klasyfikacją pojazdów  
w zależności od stopnia ich automatyzacji (A. Frost, TTT, 23.02.17).
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Streszczenie: Rozwój miast, a zwłaszcza rozwój metropolitalny, powo-
duje powstawanie barier mobilności. W szczególności konieczne jest 
równoważenie mobilności z wykorzystaniem niskoemisyjnych podsys-
temów transportowych. Równoważenie mobilności wymaga podejścia 
systemowego i stosowania różnych instrumentów. Jednym z nich jest 
cena usług publicznego transportu zbiorowego, a w szczególności po-
stulat bezpłatnego transportu zbiorowego w miastach – Free Fare Public 
Transport (FFPT). Na podstawie obecnego stanu wiedzy można stwier-
dzić, że efektywność FFPT nie została udowodniona. Zastosowanie tego 
rozwiązania wiąże się z trudnym do oszacowania ryzykiem ekonomicz-
nym – zwłaszcza w perspektywie długookresowej.   
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, mobilność, bezpłatny trans-
port zbiorowy.

Rola bezpłatnego transportu zbiorowego 
w równoważeniu mobilności w miastach1

Wprowadzenie
Równoważenie mobilności miejskiej w warunkach nara-
stającej kongestii i szybkiej urbanizacji staje się prioryte-
tem rozwojowym miast. Ponieważ transport zbiorowy jest 
substytutem motoryzacji, to właśnie w rozwoju transportu 
zbiorowego upatruje się szansy na szybkie zrównoważenie 
mobilności i w konsekwencji na harmonijny rozwój miast. 
Jednakże motoryzacja indywidualna (samochody) cechuje się 
największą dostępnością w czasie i przestrzeni, co wpływa na 
jej konkurencyjność. Dodatkowo, o czym często zapomina 
się, niskoemisyjny ruch rowerowy i przejścia piesze są także 
substytucyjne wobec transportu zbiorowego, choć w prze-
ciwieństwie do samochodów – na krótkich dystansach. 
Dlatego dążenie do wzrostu konkurencyjności transportu 
zbiorowego względem motoryzacji musi uwzględniać fakt 
substytucji wobec ruchu rowerowego, który ma charakter 
wybitnie niskoemisyjny. Taryfy zerowe będące efektem po-
stulatu bezpłatnego transportu zbiorowego (tzw. Free Fare 
Public Transport – FFPT) powodują szybki wzrost popytu. 
Czy jednak oznacza to zrównoważenie mobilności?

W artykule zaprezentowano argumenty za wprowa-
dzeniem FFPT oraz oceniono zasadność tych argumentów 
z punktu widzenia równoważenia mobilności miejskiej. 
Wykorzystano dostępne, choć nieliczne, publikacje na ten 
temat oraz wyniki badań własnych prowadzonych w ra-
mach pracy naukowo-wdrożeniowej. Posłużono się także 
dostępnymi danymi publicznymi gminy Żory.

FFPT jako narzędzie polityki transportowej
Bezpłatny transport miejski jest przedmiotem ożywionej 
dyskusji – nawet jeśli biorą w niej udział naukowcy, to i tak 
ma ona charakter gorących sporów dotyczących lokalnej 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017.

polityki transportowej. W czasie ostatnich wyborów samo-
rządowych (2014) jednym z głośniejszych elementów kam-
panii były postulaty i obietnice wprowadzenia bezpłatne-
go transportu zbiorowego w miastach (m.in. w Jastrzębiu 
Zdroju, Rudzie Śląskiej i w Warszawie). W Żorach roz-
wiązanie takie wprowadzono jeszcze przed wyborami (maj 
2014). Dyskusji tej nie towarzyszyło i nie towarzyszy pod-
jęcie badań skuteczności tego instrumentu polityki trans-
portowej – incydentalnie w środowisku naukowym wygła-
sza się na ten temat poglądy, ale mają one charakter nie-
podpartych badaniami opinii ex cathedra. 

Jako przykłady dobrych praktyk podaje się miasta, któ-
re już mają tego typu rozwiązania. Na stronie internetowej 
Free Fare Public Transport widnieje ponad 100 miast, jed-
nak prawie wszystkie stosują taryfę zerową w ograniczo-
nym zakresie – dla wybranych grup pasażerów. Co więcej, 
są to zazwyczaj małe i średnie miasta – zatem zastosowanie 
tego instrumentu bezpośrednio i bezwarunkowo do warun-
ków metropolitalnych budzi wątpliwości. Oczywiście 
wprowadzenie taryfy zerowej oznacza wysoką elastyczność 
cenową popytu i prawie pewny wzrost popytu. Czy jednak 
będzie to oznaczać oczekiwaną, istotną zmianę zachowań 
komunikacyjnych (odstawienie samochodów osobowych) 
i czy akurat taka alokacja funduszy publicznych jest naj-
efektywniejsza? 

Kluczowym argumentem mającym uzasadnić zastoso-
wanie tego rozwiązania jest wzrost konkurencyjności trans-
portu zbiorowego, który w ten sposób mógłby pozwolić na 
zdecydowane ograniczenie substytucyjnej motoryzacji in-
dywidualnej. Pomocniczo podnosi się także argumenty 
społeczne – w wyniku wprowadzenia bezpłatnego trans-
portu miejskiego dochodzi do zmniejszenia zakresu tzw. 
wykluczenia mobilnościowego osób o ograniczonym dostę-
pie do samochodu i jednocześnie niskich dochodach. 
Ponadto twierdzi się, że rozwiązanie to ma akceptowalne 
skutki finansowe, ponieważ udział dochodów ze sprzedaży 
biletów w finansowaniu publicznego transportu zbiorowe-
go w miastach wynosi tylko około 20–40%2 i ponadto po-
nosi się koszty systemów dystrybucyjnych, a sam transport 
zbiorowy (przynajmniej w mniejszych miastach) ma kilku-
procentowy udział w wydatkach municypalnych. 

Przedstawione argumenty tworzą spójną całość i są pod-
stawą postulowania przez polityków lokalnych powszech-
nego wprowadzenia takiego rozwiązania. Jednak już szcze-
gółowe uzasadnienia mają charakter wycinkowy, zwykle 

2 M. Wolański (red.), Raport o stanie komunikacji miejskiej w Polsce w latach 2009–
2015, IGKM, Warszawa 2016, s. 119–122.
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brak jest szczegółowych analiz, a przecież wprowadzenie 
FFPT oznacza: rezygnację z bodźcowej funkcji ceny usług 
publicznego transportu zbiorowego (poza pierwszym im-
pulsem popytowym) i konieczność poniesienia wydatków 
na sfinansowanie tego rozwiązania (przy zastrzeżeniu wzro-
stu presji popytowej powodującej konieczność kosztowne-
go wzrostu podaży usług transportowych). 

Wpływ FFPT na konkurencyjność transportu zbiorowego
Argument zastępowania samochodów przez bezpłatny 
transport zbiorowy wydaje się dość oczywisty: transport 
zbiorowy i motoryzacja indywidualna są substytucyjne. 
Jeśli siła tego czynnika byłaby duża, to faktycznie można 
oczekiwać zmiany zachowań komunikacyjnych i spadku 
kosztów zewnętrznych powodowanych przez samochody. 
Jednak już na wstępie należy poczynić zastrzeżenie, że sub-
stytucyjność ta nie jest pełna – samochód oferuje prawie 
nieograniczoną dostępność transportową w czasie i prze-
strzeni. Tymczasem kwestia dostępności jest kluczową de-
terminantą mobilności – zwłaszcza w warunkach wzrostu 
złożoności łańcuchów mobilności (analogicznie do właści-
wego dla transportu ładunków łańcucha dostaw pod tym 
pojęciem należy rozumieć przemieszczenia pasażerskie po-
między źródłami ruchu), które w sytuacji wzrostu znacze-
nia potrzeb fakultatywnych i konwergencji potrzeb obli-
gatoryjnych stają się zmienne, trudne w obsłudze rozkła-
dowym transportem publicznym. Samochód ma też wiele 
innych atutów, w tym wygodę oraz możliwość spersona-
lizowania przestrzeni i wykorzystania jej w innych celach 
transportowych. Wtórność usług transportowych czyni 
postulat dostępności szczególnie istotnym w kształtowaniu 
zachowań przewozowych. Czy cena jest w stanie zniwelo-
wać konkurencyjność samochodu kształtowaną największą 
dostępnością i dodatkowymi czynnikami, a może należy ra-
czej oddziaływać na skłonność do używania samochodu za 
pomocą innych instrumentów polityki transportowej, żeby 
uzyskać oczekiwane efekty substytucji i w efekcie wzrostu 
konkurencyjności transportu zbiorowego? Pojawiają się tu 
dodatkowe pytania – jaka jest nie tylko elastyczność ceno-
wa popytu (dość dobrze zbadana i przedstawiona w litera-
turze), ale także jak kształtuje się elastyczność pozostałych 
czynników popytowych – zwłaszcza dostępności transpor-
towej? 

Dostępne badania preferencji mobilnościowych pokazują, 
że respondenci deklarują dość ostrożnie zamiar zmiany sa-
mochodu na transport publiczny, pomimo uświadamianych 
kosztów zewnętrznych związanych z korzystaniem z trans-
portu indywidualnego. Dzieje się to nawet w dość dobrze wy-
posażonych w transport zbiorowy aglomeracjach Europy 
Zachodniej: w regionie Brukseli tylko 25% badanych po-
siadaczy samochodów deklaruje zdecydowaną wolę doko-
nania takiej zmiany (tab. 1), a trzeba mieć świadomość, że 
to tylko deklaracje3. 

3 A. Witte, C. Macharis, O. Mairesse, How persuasive is ‘free’ public transport? A su-
rvey among commuters in the Brussels Capital Region, „Transport Policy” 2008, nr 15, 
s. 216–224.

Tylko w jednym mieście europejskim FFPT zastosowa-
no w całości – belgijskie Hasselt liczące około 76 tys. miesz-
kańców wprowadziło taryfę zerową w 1997 roku. Efekty 
przerosły oczekiwania – wzrost liczby pasażerów już 
w pierwszym roku był czterokrotny: z 360 tysięcy do pra-
wie 1,5 mln. W kolejnych latach przewozy systematycznie 
rosły, ale od 2005 roku wolniej i ustabilizowały się na po-
ziomie około 4,6 mln pasażerów (rys. 1)4. Tak duży wzrost 
popytu powodował konieczność wzrostu podaży, to z kolei 
skokowo zwiększyło wydatki budżetu Hasselt na utrzyma-
nie transportu zbiorowego – z 1,5 mln euro w 1997 roku 
(kiedy już wprowadzono FFPT) do 4,6 mln euro w 2007 
roku. Było to przyczyną tego, że w 2013 roku władze mia-
sta zrezygnowały z taryfy zerowej, wprowadzając odpłat-
ność na poziomie 60 eurocentów za przejazd i utrzymując 
bezpłatne przejazdy dla młodzieży poniżej 19 roku życia5. 
Badania tzw. dodatkowych pasażerów w Hasselt (37%) po-
kazały, że 16% to osoby, które zrezygnowały z samochodu 
na rzecz transportu publicznego, reszta to substytucja 
przejść pieszych (9%) i przejazdów rowerowych (12%) oraz 
dodatkowa mobilność (tu zdecydowanie wzrost korzystania 
– większość dodatkowego popytu, to właśnie większa mo-
bilność już korzystających z transportu zbiorowego). Tym 
samym można zauważyć – paradoksalnie – że rozwiązanie 
to zwiększyło ruchliwość i doprowadziło do substytucji nie-
korzystnej z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju6. 

4 K. Boussauw, T. Vanoutrive, Transport policy in Belgium: translating sustainability 
doscourses into unsustainable outcomes, „Transport Policy” 2017, nr 53, s. 11–19.

5 R. Canters, Hasselt cancels free public transport after 16 years (Belgium), Eltis 2014, 
http://www.eltis.org/discover/news/hasselt-cancels-free-public-transport-after-
16-years-belgium-0, 10.07.2017.

6 N. Fearnley, Free Fares Policies: Impact on Public Transport Mode Share and Other Transport 
Policy Goals, „International Journal of Transportation” 2013, Vol. 1, nr 1, s. 82.

Tabela 1

Gotowość wyboru transportu zbiorowego  
przez użytkowników samochodów

Stopień gotowości  
do zmiany

Średnio  
(N=472)

Samochód służbowy 
(N=134)

Samochód prywatny 
(N=338)

Zdecydowanie tak 22% 16% 25%

Możliwe 49% 39% 53%

Zdecydowanie nie 29% 45% 22%

Źródło: A. Witte, C. Macharis, O. Mairesse, How persuasive is ‘free’ public transport? A survey among 
commuters in the Brussels Capital Region, „Transport Policy” 2008, nr 15, s. 222.

Rys. 1. Przewozy pasażerskie w Hasselt przed i po wprowadzeniu FFPT
Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Canters, Hasselt cancels free public transport after 16 
years (Belgium), Eltis 2014, http://www.eltis.org/discover/news/hasselt-cancels-free-public-transport-
after-16-years-belgium-0, 10.07.2017.
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W innych miastach, gdzie wprowadzano bezpłatny 
transport miejski całościowo lub dla wybranych grup spo-
łecznych także notowano wzrost popytu. W Tallinie, gdzie 
w 2013 roku wprowadzono FFPT dla mieszkańców miasta, 
nastąpił wzrost przewozów transportem zbiorowym – choć 
mniejszy niż w miastach Europy Zachodniej, co jest spowo-
dowane niskimi, wyjściowymi cenami biletów oraz wyso-
kim, wyjściowym udziałem transportu publicznego w ob-
słudze potrzeb transportowych. Jednak przy 8-procento-
wym wzroście udziału przewozów transportem publicznym 
w modal split, spadek przejazdów samochodami wyniósł 
tylko 3 punkty procentowe, natomiast ruch pieszy zmalał 
z 12 do 7 procent, udział roweru pozostał na niezmienio-
nym poziomie 1%. Można zatem zauważyć, że oczekiwana 
substytucja i przechodzenie z samochodów na transport 
zbiorowy nie następuje w zakładanym zakresie (tab. 27). 

Tabela 2
Modal split w Tallinie przed (2012) i po wprowadzeniu FFPT (2013)

Sposób przemieszczenia 2012 2013

Transport zbiorowy 55% 63%

Samochód 31% 28%

Rower 1% 1%

Pieszo 12% 7%

Inne 1% 1%

Źródło: O. Cats, Y.O. Susilo, T. Remail, The prospects of fare-free public transport: evidence 
from Tallinn, „Transportation” 2016, doi:10.1007/s11116–016–9695–5, s. 1–22.

 W Polsce przykładem całościowego wprowadzenia 
bezpłatnego transportu zbiorowego są Żory w wojewódz-
twie śląskim. Niespełna 60-tysięczne miasto zastosowało 
to rozwiązanie na 7 liniach wewnętrznych w maju 2014 
roku, na pozostałych liniach (wybiegowych) obowiązują 
opłaty. Miasto nie finansuje transportu zbiorowego bez-
pośrednio, tylko za pośrednictwem związku międzygmin-
nego: Międzygminnego Związku Komunikacyjnego 
w Jastrzębiu Zdroju. Na podstawie informacji o pracy 
eksploatacyjnej MZK można zauważyć jej wzrost w la-
tach 2014–2016 o 40% i także wzrost dotacji Żor do 
MZK o 63% (dane publiczne dot. planów finansowych 
Żor). Biorąc pod uwagę złożoność rozliczeń finansowych 
w MZK, możliwe jest krzyżowanie się przepływów i ta-
kiegoż finansowania bezpłatnego transportu zbiorowego 
w Żorach w ramach MZK8. Kwestia ta wymaga zbadania, 
natomiast już na podstawie dostępnych danych można je-
dynie stwierdzić wysoki wzrost wydatków publicznych na 
transport zbiorowy w Żorach (rys. 2) i wydaje się bardzo 
prawdopodobne (podobnie jak w Hasselt) kontynuowanie 
tego trendu – w miarę wzrostu popytu na usługi przewo-
zowe i podaży pracy eksploatacyjnej. 

 Mniejsza od oczekiwanej zmiana zachowań przewozo-
wych widoczna, zwłaszcza w Tallinie, każe zwrócić uwagę 

7 O. Cats, Y.O. Susilo, T. Remail, The prospects of fare-free public transport: evidence from 
Tallinn, „Transportation” 2016, doi:10.1007/s11116–016–9695–5, s. 1–22.

8 R. Janecki, G. Krawczyk, R. Tomanek, Ocena ekonomicznych skutków zmian orga-
nizacji zbiorowego transportu miejskiego w Jastrzębiu, UE, Katowice 2015, s. 5–29 
(niepublikowana praca badawczo-wdrożeniowa).

na faktyczną, wyjściową substytucyjność cenowo-kosztową 
samochodu i transportu zbiorowego. W Polsce, podobnie 
jak w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ta wyj-
ściowa substytucyjność mierzona relacją cen paliw i biletów 
transportu zbiorowego jest bardzo niska – w przeciwień-
stwie do państw Europy Zachodniej – nominalne ceny bile-
tów są niższe, a cena paliwa zbliżona do cen w Europie 
Zachodniej (relacje cen w okresie od cytowanego badania 
nie uległy istotnym zmianom)9. Tym samym można oczeki-
wać mniejszej wrażliwości substytucyjności samochodu 
i transportu zbiorowego w takich krajach jak Polska.

Społeczne znaczenie FFPT
Drugi argument przedstawiany na poparcie postulatu 
wprowadzenia bezpłatnego transportu zbiorowego doty-
czący zmniejszenia wykluczenia mobilnościowego wydaje 
się trudny do podważenia. FFPT oznacza zwiększenie do-
stępności transportu zbiorowego także dla osób o niższych 
dochodach, a osoby te cechuje ograniczona dostępność do 
samochodów, głównie z przyczyn dochodowych. W cyto-
wanych badaniach cen transportu zbiorowego w miastach 
zwraca się uwagę na, co prawda niskie, ceny nominalne 
biletów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jednak 
już w relacji do poziomu zamożności, liczonego za pomocą 
PKB, okazuje się, że w wielu miastach, zwłaszcza w Polsce, 
wskaźniki cen są zbliżone, a nawet wyższe niż w bogat-
szych krajach zachodnich10. 

Od razu trzeba jednak założenie prawdziwości tego ar-
gumentu zastrzec uwagą, że w ostatniej dekadzie wzrost 
cen transportu zbiorowego w miastach w Polsce jest mniej-
szy niż wzrost PKB, dochodzi nawet do obniżek cen nie-
których rodzajów biletów11. Ponadto osoby o mobilności 
ograniczonej dochodami czy też brakiem dostępu do samo-
chodu z innych przyczyn, czyli młodzież, osoby starsze, 
osoby wymagające pomocy społecznej, już obecnie korzy-
stają z ulg taryfowych, a nawet z uprawnień do bezpłat-
nych przejazdów. Poszerza się zakres podmiotowy ulg tary-
fowych, obejmują ona tak duże populacje uprawnionych, 

9 R. Tomanek (red.), Ceny transportu miejskiego w Europie, AE, Katowice 2007, s. 64–65.
10 Tamże, s. 60–63.
11 M. Wolański, wyd. cyt., s. 116–117.

Rys. 2. Wydatki bieżące Żor na lokalny transport zbiorowy (w zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań w wykonania budżetów Żor w latach 2012–2016, 
http://www.bip.zory.pl, 10.06.2017.
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że przejazdy ulgowe są dominującym segmentem popytu, 
co przyczynia się do spadku rentowności sprzedaży usług12. 

Czy dalsze obniżanie opłat zmieni zachowania komuni-
kacyjne tych grup społecznych i faktycznie zmniejszy hipo-
tetyczne wykluczenie mobilnościowe? I czy finansowanie 
takiego wzrostu mobilności ze środków publicznych jest 
sprawiedliwe społecznie? W tym ostatnim przypadku nieco 
przewrotne, ale jednak zmuszające do refleksji pytania za-
daje W. Bąkowski, który wskazuje, że potrzeby przewozo-
we są poprzedzane przez inne potrzeby w zakresie usług 
komunalnych, jak choćby dostawa wody13. Taryfa zerowa 
transportu zbiorowego oznacza wzrost wydatków publicz-
nych na transport zbiorowy, powstaje zatem pytanie, kosz-
tem czego to się odbywa? Zakładając utrzymanie wpływów 
podatkowych na niezmienionym poziomie, oznacza to trans-
fer wydatków publicznych z innych obszarów do transportu 
publicznego. 

Uznając za zasadny postulat ograniczania wykluczenia 
mobilnościowego, należy zwrócić uwagę na instrumenty 
polityki społecznej, w szczególności pomoc adresowaną do 
osób, których faktycznie dotyka dochodowe wykluczenie 
mobilnościowe. W pierwszej kolejności potrzebne wydaje 
się zidentyfikowanie populacji, którą trzeba objąć pomocą. 
Jeśli argumenty społeczne przeważają i powodują wprowa-
dzenie FFPT, to ze względu na powszechność postulowane-
go rozwiązania, jego koszty odniesione do faktycznie po-
trzebujących pomocy będą znacznie wyższe, prowadząc do 
zjawiska tzw. wożenia się osób, którym taka pomoc nie jest 
potrzebna. 

Finansowanie FFPT
Trzeci argument podnoszony jako uzasadnienie bezpłatnego 
transportu zbiorowego w miastach dotyczy niskiego udzia-
łu dochodów ze sprzedaży biletów w pokrywaniu kosztów 
bieżących (średnia 40% w miastach powyżej 200 tysięcy 
mieszkańców w Polsce14) oraz wysokich kosztów dystrybucji 
biletów (3–5%), czemu towarzyszą wysokie nakłady inwe-
stycyjne na nowoczesne systemy dystrybucyjne. W aglome-
racjach, a zwłaszcza metropoliach, rzeczywiście wskaźniki 
rentowności są najniższe – dotyczy to Polski, ale także in-
nych krajów. Jest to wynikiem wysokiej kosztochłonności 
nowoczesnych systemów transportowych o masowym cha-
rakterze i wysokiej intensywności ich użytkowania. Ponadto 
trzeba zauważyć, że w tej grupie miast w Polsce odwrócono 
trend spadkowy sprzedaży usług – dotyczy to wolumenu 
sprzedaży biletów oraz liczby pasażerów15. 

Kosztowne systemy dystrybucyjne pełnią poza tym nie 
tylko funkcję dystrybucyjną, ale ponadto pozwalają na16:

12 Tamże.
13 W. Bąkowski, Czy ceny biletów powinny rosnąć?, „Komunikacja Publiczna” 2017,  

nr 1, s. 11–13.
14 M. Wolański, wyd. cyt., s. 119.
15 Tamże, s. 104 i 112.
16 R. Tomanek, Sustainable mobility in smart metropolis, [w:] A. Brdulak, H. Brdulak 

(red.), Happy city – how to plan and create the best livable area for the people, Springer, 
Cham 2017, s. 3–17.

•	 integrację płatności w systemach transportu (nie tyl-
ko zbiorowego) na obszarach metropolitalnych, gdzie 
działa wielu organizatorów transportu;

•	 prowadzenie pomiarów wielkości przewozów, co jest 
szczególnie istotne dla rozliczeń finansowych gmin 
dotujących transport zbiorowy;

•	 integrację wielu funkcji miejskich (np. dostęp do in-
frastruktury sportowej, placówek kulturalnych, ad-
ministracji).

Poza tym kosztowność obecnych, tzw. kartowych, syste-
mów biletowych nie musi determinować przyszłych kosz-
tów dystrybucji biletów. Rozwój technologii mobilnych 
pozwala na płatności z wykorzystaniem uniwersalnych 
platform płatniczych17. Budowanie wyodrębnionych syste-
mów dystrybucyjnych transportu miejskiego wydaje się już 
dziś rozwiązaniem anachronicznym, które szybko zostanie 
zastąpione rozwiązaniami mobilnymi. Oznacza to, że w przy-
szłości koszty dystrybucji biletów transportu miejskiego 
powinny być niższe. 

Rezygnacja z przychodów ze sprzedaży biletów oznacza 
przynajmniej około 30-procentowy spadek przychodów na 
pokrycie kosztów publicznego transportu zbiorowego. 
Zwłaszcza w aglomeracjach, gdzie odnotowuje się wzrost 
bądź stabilizację sprzedaży, wprowadzenie FFPT oznaczać 
będzie istotny spadek przychodów. Wielkość kosztów i kapi-
tałochłonność systemu transportu zbiorowego oznacza ko-
nieczność pokrycia istotnego spadku finansów komunalnych. 
W przypadku takich metropolii jak aglomeracja katowicka 
– przynajmniej około 300 mln PLN rocznie. Jednak to tylko 
wstępny, hipotetyczny rachunek. Obniżenie ceny do zera, to 
pewny i duży wzrost popytu na usługi przewozowe i nie-
uchronność wzrostu podaży pracy eksploatacyjnej. Jedno-
znacznie potwierdza to przykład Hasselt. A w warunkach 
metropolitalnych oznacza wiele milionów wozokilometrów. 
Taki wzrost popytu będzie skutkował nie tylko wzrostem 
wolumenu pracy eksploatacyjnej, ale także wzrostem stawek 
jednostkowych ceny wozokilometra. Podaż pracy eksploata-
cyjnej, zwłaszcza początkowo, będzie rosła znacznie wolniej 
niż wzrost popytu na pracę, zatem wystąpi ryzyko wzrostu 
cen jednostkowych. 

alternatywne instrumenty równoważenia mobilności miejskiej 
– zalecenia praktyczne
Jeśli FFPT jest instrumentem ryzykownym, jakie podejście 
praktyczne należy proponować – zwłaszcza samorządow-
com w obliczy zbliżających się wyborów i na kolejne lata? 
Praktyka równoważenia mobilności miejskiej w Europie 
i w Polsce jest bogata w różnorodne doświadczenia. Do 
podstawowych kierunków działania można zaliczyć:

•	 podnoszenie atrakcyjności transportu zbiorowego,
•	 rozwój niskoemisyjnych form mobilności, 
•	 ograniczanie dostępności samochodów. 

17 S. Arslan, V. Demirel, I. Kuru, A Public Transport Fare Collection System with Smart 
Phone Based NFC Interface, „International Journal of Electronics and Electrical 
Engineering” 2016 ,Vol. 4. nr 3, s. 258–262.
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Konieczne jest dalsze podnoszenie atrakcyjności trans-
portu zbiorowego. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza 
w Polsce zrealizowano liczne inwestycje w zakresie rozwoju 
transportu zbiorowego. Ten kierunek inwestycji komunal-
nych należy utrzymać, choć niewątpliwie jest to kapitało-
chłonny obszar gospodarki komunalnej. Wydaje się jed-
nak, że obecnie konieczne jest zwrócenie większej uwagi 
na instrumenty, które można nazwać miękkimi: integrację 
podsystemów transportowych z priorytetowym pozycjono-
waniem transportu zbiorowego, organizację i przede wszyst-
kim marketingowe zarządzanie relacjami z konsumentami 
– pasażerami. Podejście marketingowe ma decydujący wpływ 
na zachowania komunikacyjne. Współczesne usługi cechuje 
wzrost oczekiwań jakościowych – w tym indywidual nego 
podejścia do konsumenta. 

Drugim obszarem działań równoważących mobilność 
jest wspieranie mobilności niskoemisyjnej – w warunkach 
miejskich dotyczy to ułatwień dla ruchu pieszego i nade 
wszystko dla rowerów. Rowery (zarówno prywatne, jak i pu-
bliczne) to istotny element systemów miejskich w Europie 
Zachodniej. W Polsce istnieje duży potencjał wzrostu po-
pytu na podróże rowerowe – tymczasem infrastruktura jest 
słabo rozwinięta. Potrzebna jest separacja ruchu rowerowe-
go od ruchu samochodowego i pieszego, integracja syste-
mów rowerowych na obszarach metropolitalnych, dotkli-
wie brakuje odpowiedniego oznakowania (pomimo że 
w wielu miastach już kilka lat temu powołano specjalne 
stanowiska tzw. oficerów rowerowych). 

Ograniczanie dostępu samochodu do przestrzeni miej-
skich jest kontrowersyjnym politycznie instrumentem za-
rządzania mobilnością, może też negatywnie wpływać na 
możliwości zaspokajania potrzeb przewozowych, a uwzględ-
niając wtórność transportu, może prowadzić do spadku 
konkurencyjności miasta. Dlatego ten instrument powi-
nien podążać za działaniami przedstawionymi wcześniej 
(zwłaszcza podnoszeniem konkurencyjności transportu 
zbiorowego). Ograniczanie samochodowej dostępności miast 
(zwłaszcza śródmieść) można realizować narzędziami eko-
nomicznymi (opłaty kongestyjne i parkingowe) oraz tech-
niczno-organizacyjnymi (obiekty inżynierskie uspokajające 
ruch, ograniczenia wjazdu).

Zanim podejmie się ryzykowną decyzję o wdrożeniu 
FFPT – należy wypełnić strategię równoważenia mobilno-
ści znanymi instrumentami, które nie wiążą się z niedosza-
cowanym ryzykiem decyzyjnym. W ten sposób można 
osiągnąć wyższą efektywności procesów równoważenia mo-
bilności. 

Podsumowanie
Bezpłatny transport zbiorowy w miastach (FFPT) przed-
stawiany jest jako instrument szybkiego i wielokierunko-
wego zrównoważenia mobilności, w dodatku uznaje się, że 
koszty FFPT są akceptowalne w polskich warunkach bu-
dżetowych. Prostota instrumentu i łatwość przedstawienia 
związku wzrostu konkurencyjności bezpłatnego transportu 
zbiorowego w kontrapozycji do samochodu powoduje, że 
nie tylko politycznie, ale też w środowisku naukowym wy-

głaszane są tezy o wysokiej efektywności FFPT. Tymczasem 
dostępne dane i badania nie pozwalają na jednoznaczne 
udowodnienie tej tezy. Po pierwsze dlatego, że zwłaszcza 
w krajach, gdzie substytucyjność kosztowo-cenowa liczona 
relacją cen paliw i biletów jest niska, teza o istotnej zmianie 
modal split nie znajduje potwierdzenia. Dochodzi natomiast 
do zmian zachowań osób już korzystających z transportu 
zbiorowego i pieszych. W krajach o wysokiej substytu-
cyjności motoryzacji i transportu zbiorowego dochodzi 
do zmniejszenia udziału ruchu rowerowego w przewozach 
(przykład Hasselt). Zatem twierdzenie, że FFPT spowo-
duje istotne i efektywne ograniczenie uciążliwej środowi-
skowo motoryzacji indywidualnej nie znajduje potwierdze-
nia. Argumenty społeczne oparte na twierdzeniu, że FFPT 
zmniejszy wykluczenie mobilnościowe, wydają się lepiej 
uzasadnione w Polsce, jednak brak oceny efektywności ta-
kiego zastosowania tego instrumentu, zwłaszcza w warun-
kach funkcjonowania rozbudowanego systemu ulg taryfo-
wych. Natomiast twierdzenie o akceptowalności rezygnacji 
z dochodów ze sprzedaży biletów – w warunkach dużych 
systemów metropolitalnych – nie znajduje uzasadnienia. 

Niewątpliwie konieczne są dalsze badania nad mobil-
nością, w tym nad elastycznością różnych instrumentów 
równoważenia transportu i mobilności. Natomiast wpro-
wadzanie rozwiązań bez analizy skutków i pod wpływem 
emocji związanych z wyborami wydaje się bardzo ryzykow-
ne zarówno dla budżetów komunalnych, jak i faktycznego 
równoważenia mobilności. 
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Streszczenie: W artykule odniesiono się do działań realizowanych w ra-
mach projektu UE REGIO-MOB, którego głównym celem jest wypra-
cowanie nowych strategicznych rozwiązań transportowych służących 
usprawnieniu polityki mobilności na szczeblu regionalnym. W ramach 
projektu w czerwcu 2017 roku przeprowadzono warsztaty dotyczące 
rozwiązań zwiększających dostępność transportową obszaru projektu 
REGIO-MOB, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Niepołomice 
i zlokalizowanej tam strefy inwestycyjnej. Dla wypracowania nowych 
rozwiązań przyjęto formę pracy warsztatowej z udziałem studentów i pra-
cowników Politechniki Krakowskiej oraz Członków Regionalnej Grupy 
Interesariuszy projektu REGIO-MOB, którzy mają bezpośredni wpływ 
na kształt rozwiązań komunikacyjnych w regionie. Praca odbywała się 
w grupach tematycznych, co pozwoliło na dokładną analizę stanu istnieją-
cego oraz sformułowanie propozycji konkretnych zmian. Zaangażowanie 
wielu interesariuszy zaowocowało ich merytorycznym wsparciem oraz po-
zwoliło na weryfikację stopnia wykonalności rozwiązań.
Słowa kluczowe: zrównoważona mobilność, transport regionalny, do-
stępność transportowa, warsztaty z interesariuszami.

Warsztaty z udziałem interesariuszy  
jako dobra praktyka wypracowywania 
rozwiązań w zakresie zrównoważonej 
mobilności1

Wprowadzenie
Pracownicy Zakładu Systemów Komunikacyjnych Politech -
niki Krakowskiej pełnią rolę ekspertów w dziedzinie mo-
bilności, wspierając merytorycznie władze miasta i gminy 
Niepołomice w realizacji projektu UE REGIO-MOB.  Projekt 
REGIO-MOB „Interregional Learning Towards Sustainable 
Mobility in Europe: the REGIO-MOB Experience” (Między-
regionalne nabywanie wiedzy w kierunku zrównoważonej 
mobilności w Europie: doświadczenie REGIO-MOB) re-
alizowany jest w latach 2016–2020 w ramach programu 
Unii Europejskiej INTERREG EUROPE, finansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity 
budżet projektu to 1 340 220 euro. Zespół pracowników 
z Zakładu Systemów Komunikacyjnych, pod kierunkiem dr. 
hab. inż. Andrzeja Szaraty prof. PK, świadczy usługi eksperc-
kie w zakresie przygotowania, wdrożenia i rozwoju regional-
nego planu zrównoważonej mobilności dla obszaru oddziały-
wania projektu. Partnerami projektu REGIO-MOB są:

•	 Regionalne Stowarzyszenie Gmin z Lazio (Włochy) /
obecnie następuje zmiana lidera/;

•	 Andaluzyjski Instytut Technologii (Hiszpania); 
•	 Instytut Ruchu i Transportu w Lublanie (Słowenia); 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017. Wkład autorów w publikację: Nosal 34%, 
Solecka 33%, Duda 33%.

•	 Gmina Niepołomice (Polska); 
•	 Agencja Rozwoju Regionalnego Południowo-Za-

chodnia Oltenia (Rumunia); 
•	 Region Macedonia Zachodnia (Grecja); 
•	 Partnerstwo w transporcie – południowo-wschodnia 

Szkocja (Wielka Brytania).  

Głównym celem projektu jest wypracowanie nowych roz-
wiązań strategicznych na rzecz usprawnienia polityki w zakre-
sie mobilności na szczeblu regionalnym, czyli rozwoju trans-
portu niskoemisyjnego. Osiągnięcie założonego celu powinno 
nastąpić zarówno dzięki nabywaniu nowej wiedzy, jak również 
dzięki wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy 
partnerami na szczeblu lokalnym i regionalnym. Końcowym 
efektem będzie opracowanie i wdrożenie regionalnych planów 
mobilności, z uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju. 

W związku z faktem, iż rozwój systemów transporto-
wych wymaga współpracy wielu instytucji, organów oraz 
gmin ościennych, Gmina Niepołomice stworzyła Regionalną 
Grupę Interesariuszy, którzy mają bezpośredni wpływ na 
rozwiązania komunikacyjne w regionie. Do Regionalnej 
Grupy Interesariuszy należą następujące jednostki samorzą-
du terytorialnego oraz przedsiębiorstwa prywatne:

•	 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
(Departament Transportu i Komunikacji, Departa-
ment Polityki Regionalnej),

•	 Stowarzyszenie Metropolia Krakowska,
•	 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

w Krakowie,
•	 Koleje Małopolskie Sp. z o.o.,
•	 Prywatny przewoźnik Mat-Bus,
•	 Przedsiębiorstwa zlokalizowane Niepołomickiej Stre-

fie Inwestycyjnej,
•	 Miasto Kraków.

Do najważniejszych działań projektu należy zaliczyć: 
•	 Identyfikację najlepszych praktyk realizowanych na 

poziomie regionalnym (woj. małopolskie, region wo-
kół miasta Niepołomice) w celu promowania zrów-
noważonej mobilności;

•	 Przegląd istniejących planów (strategii) w zakresie 
mobilności wykonanych na różnych szczeblach admi-
nistracji, umożliwiający zaproponowanie zmian pole-
gających m.in. na ujednoliceniu tych dokumentów; 
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•	 Wymianę najlepszych praktyk z innymi regionalny-
mi uczestnikami projektu REGIO-MOB, w celu 
wdrożenia tych najbardziej obiecujących;

•	 Przygotowanie wskazówek i zaleceń w celu poprawy 
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego (zwięk-
szenie dostępności transportowej).  

Niniejszy artykuł prezentuje jedno z działań zrealizowa-
nych w ramach projektu REGIO-MOB – warsztaty doty-
czące rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności, 
opracowanych dla obszaru projektu REGIO-MOB. Praca 
nad rozwiązaniami odbyła się z udziałem wszystkich zain-
teresowanych podmiotów gospodarczych, jednostek samo-
rządowych, instytucji pełniących rolę zarządcy i organiza-
tora systemu transportowego oraz doradców merytorycz-
nych. Zdecydowano się na formę pracy warsztatowej, gdyż 
zaangażowanie interesariuszy w proces tworzenia rozwią-
zań problemów dotyczących obszarów przez nich zarzą-
dzanych lub wykorzystywanych cieszy się pozytywnym 
odbiorem i skutkuje wypracowaniem efektów godzących 
interesy wszystkich użytkowników. Praca grup zorganizo-
wana w podziale tematycznym pozwala na dokładną anali-
zę stanu istniejącego oraz formułowanie propozycji kon-
kretnych zmian. Zaangażowanie różnych interesariuszy 
umożliwia im wniesienie istotnego wkładu w propozycje 
rozwiązań i pozwala na weryfikację stopnia wykonalności 
propozycji. Formuła warsztatowa zazwyczaj kończy się pre-
zentacją uzyskanych wyników prac w gronie interesariuszy, 
co umożliwia dyskusję nad zaproponowanymi rozwiązania-
mi na większym forum. 

 
Obszar analizy projektu ReGIO-MOB
Zdefiniowany w projekcie obszar analizy obejmuje 37 gmin,  
należących do 7 powiatów województwa małopolskiego 
(rys. 1). Znaczny udział zachodniej części wyznaczonego obsza-
ru analizy (14 gmin – na mapie zaznaczonych kolorem czer-
wonym) należy do Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
(KrOF). KrOF został utworzony w ramach współpracy 
Krakowa oraz sąsiadujących gmin w celu wspólnego dzia-
łania na rzecz rozwoju tego obszaru. Kraków, jako ośrodek 
o znaczeniu regionalnym i krajowym, stanowi centrum ob-
szaru o największej sile pozytywnego oddziaływania na jego 
rozwój.

Niepołomice stanowią jeden z ważniejszych ośrodków 
obszaru projektu REGIO-MOB, charakteryzując się wyso-
ką dostępnością terenów inwestycyjnych i infrastruktury 
dla rozwoju gospodarczego. Niepołomicka Strefa Inwes-
tycyjna (NSI) – koncentruje na swojej powierzchni zakłady 
produkcyjne nastawione na obsługę rynku krakowskiego 
i województwa małopolskiego. Co jest istotne z punktu wi-
dzenia obsługi transportowej – obszar obsługiwany jest 
przez dwie linie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA), 
z których jedna zapewnia obsługę przystanków kolejowych 
zlokalizowanych w granicach Gminy Niepołomice. 

Warsztaty pt. „Nowe rozwiązania transportowe dla obszaru 
ReGIO-MOB”
Warsztaty pt. „Nowe rozwiązania transportowe dla obszaru 
REGIO-MOB” odbyły się w dniach 1–2 czerwca 2017 roku 
w Niepołomicach w Laboratorium Aktywności Społecznej. 
Organizatorami warsztatów byli: Urząd Miasta i Gminy 
Niepołomice oraz Zakład Systemów Komunikacyjnych 
Politechniki Krakowskiej. 

Celem warsztatów było wypracowanie nowych rozwiązań 
transportowych dla obszaru analizy projektu REGIO-MOB ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na obszar Gminy Niepołomice 
oraz Niepołomicką Strefę Inwestycyjną. W warsztatach 
uczestniczyli:

•	 Studenci Politechniki Krakowskiej, kierunków: 
Transport i Gospodarka Przestrzenna. Studenci byli 
głównymi wykonawcami analiz i prac projektowych. 
Ponadto studenci występowali w roli słuchaczy i dys-
kutantów w części mającej na celu prezentację pro-
blematyki warsztatów oraz rezultatów prac; 

•	 Przedstawiciele Politechniki Krakowskiej (eksperci 
w dziedzinie transportu, mobilności i planowania 
przestrzennego) oraz osoby spoza Politechniki Kra-
kowskiej, zawodowo zajmujące się planowaniem sys-
temów transportowych. Osoby te nadzorowały cały 
przebieg warsztatów, służyły pomocą merytoryczną 
oraz uczestniczyły w dyskusjach; 

•	 Członkowie Regionalnej Grupy Interesariuszy pro-
jektu REGIO-MOB, którzy mają bezpośredni wpływ 
na kształt rozwiązań komunikacyjnych w regionie, 
w tym przedstawiciele z Zarządu Infrastruktury Ko-
munalnej i Transportu, Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego SA, Politechniki Krakowskiej, 
Kolei Małopolskich, Urzędu Marszałkowskiego, Me-
tropolii Krakowskiej, Urzędu Miasta Krakowa, Nie-
połomickiej Strefy Inwestycyjnej, urzędów gmin zlo-
kalizowanych w obszarze analizy. Zaproszeni goście 
uczestniczyli w warsztatach jako prelegenci, słucha-
cze i dyskutanci, ale przede wszystkim udzielali 
wsparcia merytorycznego studentom.

Celem warsztatów w pierwszym dniu była identyfikacja 
i szczegółowe przedstawienie problemów związanych z do-
stępnością transportową analizowanego obszaru REGIO-
-MOB, w tym z obsługą transportową NSI. W tym dniu 
zostały przedstawione główne cele i założenia projektu,  

Rys. 1. Zasięg terytorialny projektu REGIO-MOB
Źródło: opracowanie na podstawie OpenStreetMap
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dobre praktyki z krajów partnerskich projektu REGIO-
-MOB, wybrane wyniki analizy stanu istniejącego analizo-
wanego obszaru w zakresie dostępności transportowej i za-
chowań komunikacyjnych oraz plany rozwoju systemów 
transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli kolei 
oraz planów rozwoju Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. 
W celu lepszego zobrazowania istniejących problemów ko-
munikacyjnych zorganizowano wycieczkę techniczną, pod-
czas której uczestnicy warsztatów mieli możliwość zaznajo-
mienia się z badanym obszarem i jego obsługą transportową 
(przystanek kolejowy Podłęże, obszar NSI, dworzec auto-
busowy). Wszyscy uczestnicy warsztatów zostali podzieleni 
na 3 grupy tematyczne: Grupa nr 1 – Obsługa koleją ob-
szaru analizy oraz zagospodarowanie otoczenia przystan-
ków kolejowych pod kątem funkcji zagospodarowania te-
renów; Grupa nr 2 – Obsługa komunikacją zbiorową ob-
szaru analizy (komunikacja autobusowa i mikrobusowa); 
Grupa nr 3 – Transport rowerowy oraz zarządzanie mobil-
nością, ze szczególnym uwzględnienie obszaru NSI. W dru-
giej części pierwszego dnia warsztatów studenci pracowali 
nad konkretnym zagadnieniami we wspomnianych gru-
pach. Ich głównym zadaniem było dokonanie inwentaryza-
cji stanu istniejącego na podstawie informacji pozyskanych 
w trakcie wycieczki technicznej i wcześniejszych prezenta-
cji, jak i wykonanych we własnym zakresie analiz. 

Celem warsztatów w drugim dniu była praca w grupach 
tematycznych dla wypracowania rozwiązań poprawiają-
cych obsługę transportową analizowanego obszaru (fot.1). 
Rozwiązania te zostały zaproponowane na podstawie do-
stępnych danych, wyników analiz, dyskusji i wniosków wy-
ciągniętych z poprzedniego dnia warsztatów. W trakcie 
pracy w grupach Członkowie Regionalnej Grupy Intere-
sariuszy oraz eksperci z Politechniki Krakowskiej i innych 
jednostek stanowili dla studentów wsparcie merytoryczne, 
udzielając wskazówek umożliwiających właściwe kształto-
wanie rozwiązań związanych z transportem publicznym, 
indywidualnym oraz zagospodarowaniem przestrzennym 
analizowanego obszaru. Na koniec drugiego dnia warszta-
tów wszystkie rozwiązania zostały zaprezentowane na fo-
rum uczestników. Końcowa dyskusja nad propozycją roz-
wiązań pozwoliła doprecyzować wypracowane koncepcje, 
jak również wskazać argumenty przemawiające za oraz 
przeciw konkretnym rozwiązaniom. Umożliwiła ona także 
wskazanie rozwiązań przynoszących największe korzyści 
o charakterze transportowym, środowiskowym i społecz-
nym. Wszystkie rozwiązania zostały spisane w postaci ra-
portu podsumowującego spotkanie.

Rozwiązania będące przedmiotem, a zarazem rezultatem 
analiz i prac projektowych miały charakter działań inwesty-
cyjnych, planistycznych, finansowych, organizacyjnych, edu-
kacyjnych i promocyjnych. Warto zwrócić uwagę, iż wyniki 
warsztatów będą służyły wsparciu inicjatyw podejmowanych 
w ramach projektu REGIO-MOB, w tym przy realizacji 
Regionalnego Planu Mobilności dla analizowanego obszaru. 
Dla studentów warsztaty były okazją do podniesienia kom-
petencji w zakresie pracy w grupie, działań planistycznych 
oraz możliwością pracy nad realnymi rozwiązaniami.

Wypracowane rozwiązania
Obsługa koleją obszaru analizy oraz zagospodarowanie 
otoczenia przystanków kolejowych pod kątem funkcji 
zagospodarowania terenów
W ramach analizy stanu istniejącego studenci zidentyfi-
kowali połączenia kolejowe występujące w obszarze ana-
lizy (działające w systemie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej 
w Krakowskim Obszarze Metropolitarnym), dokonali in-
wentaryzacji przystanków kolejowych występujących w ob-
szarze analizy, w tym ich wyposażenia, stanu technicznego 
oraz otoczenia pod kątem zagospodarowania przestrzennego. 
Następnie dokonali analizy powiązań przystanków kolejo-
wych komunikacją indywidualną (infrastruktura drogowa 
oraz parkingowa) i komunikacją zbiorową. Dokonali rów-
nież szczegółowej analizy dostępności pieszej i rowerowej 
przystanków. 

Pierwszym z analizowanych przez studentów przystan-
kiem kolejowym był przystanek Podłęże. Efekt pracy stu-
dentów dotyczący stanu istniejącego zagospodarowania 
przestrzennego tego przystanku przedstawiono na rysunku 2.

W ramach poprawy dostępności przystanku kolejowego 
Podłęże zaproponowano lepsze powiązanie przystanku ko-
munikacją indywidualną poprzez utworzenie dwóch par-
kingów typu Park & Ride (parkingi usytuowane po obu stro-
nach przystanku Podłęże), oferujących łącznie 182 miejsca 

Fot. 1.  
Prace w grupach roboczych
Źródło: zasoby Zakładu 
Systemów Komunikacyjnych

Rys. 2. Zagospodarowanie przystanku Podłęże – stan obecny 
Źródło: [1]
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parkingowe. Obok parkingu Park & Ride zaproponowano 
również lokalizację parkingu Bike & Ride. Po stronie połu-
dniowej parking Park & Ride zlokalizowano tuż przy pero-
nie, który będzie odizolowany od drogi dojazdowej pasem 
zieleni. Na jednej z ulic (ul. Kolejowa), zlokalizowanej po 
południowej stronie torów, łączącej obszar przystanku kole-
jowego Podłęże z drogą wojewódzką 964, zaproponowano 
stworzenie rozwiązania typu woonerf. Ponadto stworzony 
zostanie atrakcyjny ciąg pieszo-rowerowy prowadzący 
wprost do przystanku. Zamknięciem widokowym tej ulicy 
stanie się odnowiony budynek dworca kolejowego, w któ-
rym powstanie siedziba domu kultury oraz innych usług 
oferujących pasażerom zaspokojenie podstawowych po-
trzeb. Plac, który wcześniej spełniał rolę parkingu, teraz 
będzie pełnił rolę przestrzeni publicznej w formie skweru 
z urządzoną zielenią. Kosztem wyburzenia obiektu przyle-
głego do budynku dworca oraz  obiektu znajdującego się 
obok niego wybudowany zostanie tunel, który zapewni cią-
głość ruchu pieszego i rowerowego na przeciwległą stronę 
przystanku i w kierunku strefy inwestycyjnej. Po północnej 
stronie ulokowano stację rowerów przeznaczoną dla pra-
cowników tej strefy. Zapewnione zostanie tam także połą-
czenie z transportem indywidualnym w formie parkingu 
Park & Ride, wokół którego będzie przebiegać trasa auto-
busowej linii dowozowej. Przystanki zlokalizowane są bez-
pośrednio przy wejściu na perony. Oprócz tego rozważono 
wariant poprowadzenia linii autobusu ekspresowego, łączą-
cego centrum miasta Niepołomice z przystankiem kolejo-
wym Podłęże. Linia ta byłaby skoordynowana z rozkładem 
jazdy pociągów. Na swojej trasie miałaby tylko jeden przy-
stanek pośredni (centrum Niepołomice – strefa NSI – dwo-
rzec kolejowy Podłęże) – rysunek 3.

Kolejnym analizowanym przystankiem kolejowym był 
przystanek Staniątki. Efekt pracy studentów w zakresie 
opisu stanu istniejącego zagospodarowania przestrzennego 
tego przystanku kolejowego przedstawiono na rysunku 4.

Ponieważ największy procent osób korzystających 
z przystanku stanowią okoliczni mieszkańcy, w przypadku 
tego przystanku zwrócono uwagę na udogodnienia w za-
kresie infrastruktury pieszo-rowerowej. Ważnym elemen-
tem jest poprawa jakości połączeń pieszych w promieniu 
odzwierciedlającym czas maksymalnie dziesięciu minut 
dojścia pieszego. Warto także utworzyć bezpieczne połą-
czenie pomiędzy przystankiem kolejowym a planowaną 
ścieżką pieszo-rowerową, tak aby zapewnić połączenie ro-
werowe z centrum miasta Niepołomice. Przewiduje się wia-
ty na stojaki rowerowe, jak również stację wypożyczalni 
rowerów. Dojazd do przystanku dla osób zamieszkujących 
dalsze tereny będzie możliwy transportem indywidualnym. 
Zaplanowano dwa parkingi typu Park & Ride po obu stro-
nach peronów. Oba będą miały po sześćdziesiąt miejsc par-
kingowych. Zachowano także miejsce na ewentualną zatokę 
postojową dla autobusu. Zadbano ponadto o udogodnienia 
dla osób oczekujących na przyjazd pociągu – zaproponowa-
no instalację ażurowej wiaty, w której zostaną ulokowane 
drobne usługi gastronomiczne, typu automaty z żywnością 
czy kiosk. Oprócz tego przy wiacie zlokalizowane zostaną 

Rys. 3. Koncepcja zagospodarowania przystanku Podłęże 
Źródło: [1]

Rys. 4. Zagospodarowanie przystanku Staniątki – stan obecny 
Źródło: [1]

Rys. 5. Koncepcja zagospodarowania przystanku Staniątki 
 Źródło: [1]

automaty do sprzedaży biletów i punkty informacji pasa-
żerskiej. Wnętrze dopełnią elementy małej architektury, 
takie jak ławki czy kosze na śmieci. Koncepcję zagospoda-
rowania przestrzennego przystanku kolejowego Staniątki 
przedstawia rysunek 5.

Ostatnim analizowanym przystankiem kolejowym był 
Szarów. Efekt pracy studentów dotyczący opisu stanu ist-
niejącego zagospodarowania przestrzennego przystanku 
kolejowego Szarów przedstawiono na rysunku 6.
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W projekcie skupiono się na funkcji turystycznej wy-
stępującej w okolicach przystanku. Ze względu na są-
siedztwo Puszczy Niepołomickiej, przystanek może być 
wykorzystywany przez turystów. Ponieważ mogą oni po-
ruszać się w puszczy rowerami, zagwarantowano miejsce 
przeznaczone zarówno na stojaki rowerowe dla indywidu-
alnych rowerów, jak i na stację wypożyczania rowerów. 
Od przystanku zaleca się poprowadzenie nowych ciągów 
pieszo-rowerowych. Zachowano dotychczasową funkcję 
boiska, a obok niego stworzono niewielki parking. Po po-
łudniowej stronie zaproponowano teren rekreacyjny z ele-
mentami małej architektury, takimi jak ławki czy kosze 
na śmieci. Warto także zwrócić uwagę na odpowiednie 
oświetlenie. Projekt zostanie uzupełniony instalacją tablic 
informacji turystycznej, informującej o szlakach tury-
stycznych i obszarze Puszczy Niepołomickiej. Koncepcję 
zagospodarowania przestrzennego przystanku kolejowe-
go Szarów przedstawia rysunek 7.

natomiast w obszarze rozwiązań zadbano o zapewnienie 
spójnego systemu komunikacji dowozowej zintegrowa-
nego z Szybką Koleją Aglomeracyjną (SKA). Istotne jest, 
by rozwój linii komunikacji dowozowej zapewniał do-
jazd do przystanków SKA, obsługę Niepołomickiej Strefy 
Inwestycyjnej, obsługę centrum miasta Niepołomice oraz 
obszarów poza samym miastem.  

W związku z uruchomieniem Szybkiej Kolei Aglo-
meracyjnej zaproponowano zmianę przebiegu linii nr 301, 
którą sugeruje się skrócić do Wieliczki (Dworzec Kolejowy), 
co spowoduje, że:

•	 linia będzie wyłącznie w gestii powiatu wielickiego, 
dzięki czemu łatwiej będzie dostosować jej funkcjo-
nowanie do potrzeb Gminy; 

•	 długość trasy linii zostanie skrócona o 8 km; 
•	 łatwiej będzie skoordynować rozkłady jazdy linii z roz-

kładem jazdy pociągów na przystanku Podłęże;  
•	 dostęp do przystanku Podłęże będzie możliwy także 

z kierunku południowego (obsługa fabryki Okno-
plast w Ochmanowie); 

•	 będzie możliwy wariantowy podjazd bezpośredni pod 
przystanek Podłęże (wydłużenie trasy przejazdu w za-
mian za lepszą integrację przestrzenną); linia na obu 
kierunkach podjeżdżałaby od ronda przy ulicach 
Wielickiej i Wimmera do planowanej pętli autobuso-
wej przy przystanku Podłęże. 

Dla dwóch pozostałych linii aglomeracyjnych 211 
(Kom binat – Chobot) oraz 221 (Mały Płaszów – Niepoło-
mice) zaproponowano jedynie korektę ich przebiegu wy-
nikającą z uruchomienia dworca autobusowego w Nie-
poło micach przy ulicy Kolejowej. Ponadto zaproponowa-
no ewentualne zwięk szenie częstotliwości kursowania 
i dostosowanie do potoków pasażerskich, a także koordy-
nację rozkładów jazdy z liniami autobusowymi obsługują-
cymi Niepołomicką Strefę Inwestycyjną. Zaproponowano 
ponadto 3 warianty przebiegu linii autobusowych obsługu-
jących strefę, które zostały przedstawione na rysunku 8. 

Ważnym aspektem w kontekście linii dowozowych ob-
sługujących obszar strefy inwestycyjnej jest zapewnienie 
integracji biletowej umożliwiającej przejazd na jednym bi-
lecie komunikacją dowozową, pociągiem oraz dodatkowo 
komunikacją miejską w Krakowie. Cena biletu musi być 
odpowiednio przemyślana, tak aby zachęcić podróżnych do 
korzystania z danej oferty. Dodatkowo należy zapewnić ko-
ordynację rozkładów jazdy linii dowozowych z rozkładami 
jazdy pociągów na przystanku Podłęże. 

Autobusy używane do obsługi linii dowozowych poza 
godzinami prac mogą służyć jako autobusy działające  w sys-
temie TELEBUS, obsługującym zarówno obszar NSI, jak 
i północno-wschodnie obszary gminy m.in.: obszary Nowej 
Wsi czy Ulesia. Odpowiednia integracja taryfowa oraz ko-
ordynacja rozkładów i stałe nadzorowanie wprowadzanych 
zmian mogą się przyczynić do znacznego zwiększenia po-
dróży wykonywanych transportem zbiorowym w tym ob-
szarze.

Rys. 6. Zagospodarowanie przystanku Szarów – stan obecny 
Źródło: [1]

Rys. 7. Koncepcja zagospodarowania przystanku Szarów 
Źródło: [1]

Obsługa transportem zbiorowym obszaru analizy 
W ramach pracy tej grupy zinwentaryzowano sposób 
oraz jakość obsługi transportowej realizowanej w obszarze 
analizy przez przewoźników publicznych i prywatnych, 
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Transport rowerowy oraz zarządzanie mobilnością
Pierwszym etapem prac związanych z tworzeniem koncepcji 
działań dla ruchu rowerowego było przeprowadzenie anali-
zy stanu istniejącego. W jej skład wchodziła inwentaryzacja 
istniejących ścieżek i tras rowerowych występujących w ob-
szarze Gminy Niepołomice, a także analiza bezpośredniości 
połączeń i ciągłości systemu [3]. Kolejnym jej etapem była 
analiza dokumentów planistycznych i strategicznych doty-
czących obszaru Gminy, z uwzględnieniem planów rozwoju 
infrastruktury rowerowej. Analizie poddano ponadto loka-
lizację zintegrowanych węzłów przesiadkowych, obiektów 
handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej, 
które powinny być powiązane systemem dróg rowero-
wych, a także dostępność rowerem Niepołomickiej Strefy 
Inwestycyjnej oraz przystanków komunikacji zbiorowej.

Analiza wykazała, że w większości przypadków ścieżki 
nie są potrzebne na całej długości ulic, ponieważ ich para-
metry pozwalają na swobodne i bezpieczne przemieszczanie 
się rowerzystów. Ponadto w Niepołomicach występuje duża 
liczba ulic o niezbyt dużym natężeniu ruchu, co sprzyja po-
ruszaniu się jednośladem. W zakresie wytyczenia nowych 
dróg dla rowerów głównym celem powinno być zagęszcze-
nie sieci rowerowej przy jednoczesnej integracji obszarów 
o największej produkcji i atrakcji (liczbie podróży rozpoczy-
nanych i kończonych), zarówno w obrębie Gminy i Miasta 
Niepołomice, jak i gmin ościennych. Ważnym aspektem 
jest również zaproponowanie ścieżek rowerowych przebie-
gających przez Wisłę, co umożliwi sprawny dojazd do 

Niepołomic z krakowskich dzielnic leżących po północnej 
stronie rzeki. Rozwój systemu dróg dla rowerów powinien 
ponadto uwzględniać poprawę sytuacji rowerzystów na te-
renie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej, gdzie pracuje 
duża liczba mieszkańców Krakowa, jak i innych pobliskich 
miejscowości. Co jest również istotne – obecnie wiele 
z przedsiębiorstw Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej nie 
umożliwia pozostawienia roweru na terenie zakładu pracy 
w sposób bezpieczny i chroniący pojazd przez szkodliwym 
wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
Niezbędne jest więc zachęcanie pracodawców do instalacji 
przyjaznych użytkownikom, zadaszonych i monitorowa-
nych stojaków rowerowych. Zasugerowano również uru-
chomienie na terenie Niepołomic oddziału systemu miej-
skich rowerów „Wavelo”, który obecnie działa w Krakowie. 
Zaproponowano także lokalizacje tych stacji, w tym na te-
renie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej, centrum miasta 
i przy przystankach kolejowych. Należy zaznaczyć, iż bada-
nia wykazują, że pracownicy Strefy wyrażają chęć korzysta-
nia z takiego rozwiązania, więc stacje rowerów miejskich 
spełniałyby swoją rolę, służąc np. dojazdowi do kolei. 

Zachęcanie i przekonywanie mieszkańców do zmiany 
poglądów, przyzwyczajeń i zachowań komunikacyjnych 
wymaga zastosowania szeregu różnych środków, w tym 
opisanych w poprzednich punktach instrumentów inwesty-
cyjnych, planistycznych czy organizacyjnych. Dodatkowo 
ich oddziaływanie powinno zostać wzmocnione realizacją 
tzw. środków „miękkich” zarządzania mobilnością (ang. soft 

Rys. 8. Warianty zmiany linii dowozowych do SKA 
Źródło: [2]

Wariant I linii dowozowej do stacji Podłęże

Wariant III linii dowozowej do stacji Podłęże

Wariant II linii dowozowej do stacji Podłęże

Wariant IIIa linii dowozowej do stacji Podłęże
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measures), związanych z informowaniem o dostępnych 
opcjach transportowych, edukacją w zakresie zrównoważo-
nej mobilności oraz promocją form przemieszczania się in-
nych niż samochód. W wyniku pracy warsztatowej dla 
Gminy Niepołomice zarekomendowano realizację szerokie-
go wachlarza środków „miękkich”, których tematyka, za-
kres oraz forma powinny być dostosowane do specyfiki 
i charakterystyki różnych grup docelowych. Zasugerowano, 
aby wśród mieszkańców Gminy wydzielić następujące pod-
stawowe grupy docelowe, do których środki i działania 
miałyby być adresowane: ogół mieszkańców, zakłady pra-
cy/ osoby pracujące, dzieci i uczniowie, użytkownicy obiek-
tów kultury i sportowych itp.

Na poziomie miasta zasugerowano stworzenie stanowi-
ska konsultanta mobilności, czyli osoby, która miałaby za 
zadanie m.in.:  

•	 rozwój i wdrażanie instrumentów zarządzania mobil-
nością na obszarze Gminy;

•	 współpracę  z generatorami ruchu, operatorami oraz 
zarządcami;

•	 organizowanie wydarzeń edukacyjnych, informacyj-
nych, promocyjnych dla różnych grup;

•	 organizowanie szkoleń i warsztatów np. dla genera-
torów ruchu;

•	 badanie zachowań komunikacyjnych, monitorowanie 
działań oraz ocenę efektów wdrażanych rozwiązań.

W przypadku ogółu mieszkańców środki „miękkie” 
zarządzania mobilnością powinny być związane przede 
wszystkim z zapewnianiem nowych ciekawych i angażu-
jących form konsultacji społecznych (spotkań w formie 
Focus Group, interaktywnych map do wskazywania pro-
blemowych obszarów itp.), dzięki którym partycypacja 
społeczna byłaby zapewniana nie tylko na etapie konsul-
towania stworzonych dokumentów, ale również na etapie 
formułowania koncepcji działań ogólnych, rozwiązań 
szczegółowych oraz dla oceny efektów wdrożonych in-
strumentów. Dzięki temu możliwe będzie zaprojektowa-
nie systemu transportowego w taki sposób, aby był on jak 
najbardziej dostoswany do potrzeb i oczekiwań użytkow-
ników. Swoistą formą wyrażania swoich opinii i pomysłów 
w zakresie systemu transportowego mogłaby być również 
organizacja tzw. Forum mobilności, cyklicznego wydarze-
nia, w którym mieszkańcy mieliby możliwość uczestni-
czyć i dzielić się swoimi spostrzeżeniami.    

W zakresie działań związanych z wpływaniem na zacho-
wania komunikacyjne pracowników, w tym osób zatrud-
nionych w strefie inwestycyjnej, w pierwszej kolejności ana-
lizie poddano liczbę osób zatrudnionych w zakładach pracy 
oraz organizację czasu pracy. Dane te stanowiły założenia 
do stworzenia koncepcji działań zarządzania mobilnością 
dla Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. Następnie zasu-
gerowano realizację następujących instrumentów:

•	 stworzenie platformy wspólnych przejazdów do pra-
cy, w różnych odmianach dopasowanych do formy 
czasu pracy oraz miejsca zamieszkania pracowników 
(carpooling, vanpooling, buspooling);

•	 działania związane z zapewnieniem odpowiedniej ob-
sługi transportem zbiorowym obszaru oraz poprawą 
jego dostępności rowerowej;

•	 zapewnianie dopłat/dodatków do pensji dla osób podró-
żujących do pracy rowerem i transportem zbiorowym.

 
W zakresie działań skierowanych do najmłodszych 

uczestników ruchu zasugerowano m.in.realizację planów 
mobilności dla szkół, działań mających na celu zaznajamia-
nie dzieci z zasadami ruchu drogowego oraz organizację 
akcji typu: „Pieszy Autobus” lub „Odprowadzam Sam” dla 
kształtowania świadomości transportowej najmłodszych 
uczestników ruchu. 

W zakresie działań adresowanych do użytkowników 
obiektów kultury i sportowych zaproponowano zapewnia-
nie promocyjnych biletów oraz zniżek do kina, muzeum 
i obiektów sportowych dla osób podróżujących alternatyw-
nymi dla samochodu, środkami transportu.  

Podsumowanie
Warsztaty zrealizowane w ramach projektu REGIO-MOB 
miały na celu wypracowanie koncepcji nowych rozwiązań 
transportowych dla obszaru projektu, w tym szczególnie dla 
Gminy Niepołomice. Cel ten został osiągnięty – zapropo-
nowano kierunki i szczegółowe propozycje zmian, których 
wprowadzenie będzie prowadzić do poprawy obsługi trans-
portowej obszaru oraz zaspokojenia potrzeb komunikacyj-
nych mieszkańców i osób zatrudnionych na tym terenie. 
Przygotowane podczas warsztatów plany i koncepcje zosta-
ną uwzględnione w opracowywanym Planie Mobilności dla 
obszaru REGIO-MOB, precyzującym rozwiązania mające 
na celu rozwój zrównoważonej mobilności. Organizację tego 
typu warsztatów można śmiało rekomendować innym pod-
miotom jako sprawdzone i przynoszące spodziewane efek-
ty przedsięwzięcie. Forma pracy w grupach tematycznych 
pozwala na dokładną analizę stanu istniejącego oraz for-
mułowanie propozycji konkretnych zmian. Zaangażowanie 
wielu interesariuszy owocuje ich merytorycznym wspar-
ciem oraz pozwala na weryfikację stopnia wykonalności 
rozwiązań. W przypadku warsztatów zorganizowanych 
w Niepołomicach na podkreślenie zasługuje fakt dużego 
zainteresowania prowadzonymi pracami przedstawicieli 
przedsiębiorstw funkcjonujących w Niepołomickiej Strefie 
Inwestycyjnej oraz ich aktywnego udziału w warsztatach.
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Streszczenie: Artykuł stanowi podsumowanie wyników badań ankie-
towych przeprowadzonych na terenie części Strefy Płatnego Parkowania 
(SPP) Krakowa, poza obszarami ścisłego centrum. Celem analizy było 
poznanie opinii użytkowników na temat obecnego sposobu organi-
zacji SPP oraz ich osobistych preferencji i oczekiwań w tym zakresie. 
Zadaniem ankietowanych było m.in. ustosunkowanie się do zasadności 
poszerzania SPP, wskazanie największego beneficjenta wprowadzanych 
zmian czy też zadeklarowanie potencjalnej zmiany zachowań komu-
nikacyjnych wskutek podniesienia stawki opłat za godzinę postoju. 
Odpowiedzi zbierano w trzech turach ankietowania – tuż po reorga-
nizacji sposobu parkowania (czerwiec 2015) oraz w późniejszych okre-
sach funkcjonowania zaimplementowanych zmian (grudzień 2015 oraz 
2016). W badaniach uwzględniono zarówno opinie kierowców będą-
cych mieszkańcami analizowanych Podstref, jak i użytkowników rezy-
dujących poza obszarami objętymi sondażami.
Słowa kluczowe: strefa płatnego parkowania, badania parkowania, 
parkowanie.

zmiana postrzegania  
Strefy Płatnego Parkowania w krakowie 
przez użytkowników1

także Podstrefę P8 obejmującą część dzielnicy Krowodrza 
w okolicach ulicy Wrocławskiej. Wszystkie trzy tury ankie-
towania zostały zlecone Politechnice Krakowskiej przez 
spółkę odpowiedzialną za zarządzanie oraz obsługę SPP 
w Krakowie (Miejska Infrastruktura Sp. z o.o.) i zaraporto-
wane w trzech oddzielnych opracowaniach ([6], [7], [8]). 
Przedmiotem sondaży, poza kwestiami związanymi z funk-
cjonowaniem SPP, była także ocena pracy Biura SPP i uży-
teczności parkomatów. Za każdym razem ankietowano 
łącznie 600 respondentów. Podczas dwóch pierwszych tur 
400 ankiet przeprowadzono na terenie Starych Dębnik, 
a pozostałe w Grzegórzkach. W ostatnim terminie zebrano 
natomiast po 200 wypełnionych kwestionariuszy w każ-
dym z trzech rozpatrywanych obszarów. Wśród badanych 
byli zarówno rezydenci poszczególnych Podstref, jak i oso-
by nie będące mieszkańcami. Wyniki dla Podstrefy P8 pu-
blikowane są jednak wyłącznie w celach informacyjnych 
i nie podlegają szczegółowej analizie, gdyż uzyskane zostały 
wyłącznie podczas jednej tury badań. Nie ukazują zatem 
spektrum zmiany postrzegania SPP w czasie.

Zgodnie z decyzją Rady Miasta Krakowa [9] w każdym 
ze wspomnianych obszarów miasta w 1 czerwca 2015 roku 
doszło do zmian w sposobie organizacji parkowania. 
Skorygowano kształt Podstrefy P6 I (w konsekwencji jej 
zasięg został poszerzony), natomiast w Podstrefach P7 oraz 
P8 wprowadzono obowiązek uiszczania opłat za postój 
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach mię-
dzy 10:00 a 20:00 – tak, jak ma to miejsce w każdej z po-
zostałych Podstref. Kształt obowiązujących od czerwca 
2015 SPP przedstawia rysunek 1.

Wprowadzenie
Analiza zachowań oraz preferencji użytkowników systemu 
transportowego pozwala kształtować system zorganizowany 
w sposób zoptymalizowany i nieprzypadkowy. W tym celu 
władze jednostek administracyjnych zlecają wykonanie opra-
cowań (kompleksowych badań ruchu, studiów wykonalno-
ści itp.), które powinny nakreślać panującą sytuację oraz 
pozwalać przewidzieć konsekwencje wprowadzenia różnych 
scenariuszów zmian. Jako że jednym z istotnych elementów 
kształtowania tkanki miejskiej jest między innymi realizowa-
na polityka parkingowa ([1], [2], [3], [4]), rodzi się potrzeba 
analizy zjawisk związanych z parkowaniem.

Brak długoterminowych badań zgłębiających szczegó-
łowo problematykę parkingową na polskich użytkowni-
kach powodował bowiem, iż decyzje dotyczące zmian spo-
sobu organizacji parkowania podejmowano w sposób uzna-
niowy [5]. W związku z tym nie uwzględniano możliwych 
konsekwencji wyborów decydentów, którzy najczęściej nie 
dysponowali wystarczającym przygotowaniem merytorycz-
nym w tematyce parkingowej. Przedstawione w niniejszym 
artykule wyniki badań mają na celu ukazanie sposobu po-
strzegania SPP przez jej użytkowników w zależności od 
czasu, jaki zdążył upłynąć od jej implementacji.

Poligon badawczy obejmował w czerwcu i grudniu 
2015 roku Stare Dębniki (tj. Podstrefę P7) oraz część 
Grzegórzek – Olszę (Podstrefę P6 I). Dodatkowo, podczas 
badań w grudniu 2016 roku w obserwacjach uwzględniono 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017. 

Rys. 1.  
Mapa obecnie obowiązującej 
SPP w Krakowie 
Źródło: http://mi.krakow.pl/
strefa-platnego-parkowania/
mapa-strefy
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Pierwsza tura przeprowadzonych ankiet miała na celu ob-
serwację opinii i preferencji użytkowników tuż po wprowa-
dzeniu zmian. Kolejna tura, zrealizowana niecałe pół roku 
później, winna świadczyć o postrzeganiu reorganizacji SPP po 
wstępnym oswojeniu się kierowców z nową sytuacją. 
Natomiast ostatni etap przeprowadzanych badań miał na 
celu pokazanie nastawienia użytkowników przyzwyczajonych 
do zaimplementowanych zmian, korzystających z wprowa-
dzonych rozwiązań w perspektywie długoterminowej.

Sposób organizacji Strefy Płatnego Parkowania
Pierwszy rodzaj pytań ujętych w formularzu ankietowym 
dotyczył opinii na temat celowości i sposobu organizacji 
SPP. Wyniki uzyskane od respondentów zostały przeanali-
zowane osobno dla mieszkańców poszczególnych Podstref 
oraz pozostałych użytkowników SPP, ze względu na staty-
stycznie istotne różnice w strukturze odpowiedzi.

Zasadność wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania
Kwestionariusz inicjowało zagadnienie zasadności imple-
mentowania SPP, a pytanie na ten temat było sformułowa-
ne następująco: „Czy uważa Pan/Pani rozszerzenie Strefy 
Płatnego Parkowania o ten obszar za…”. Wśród pięciu 
opcji odpowiedzi znajdywały się te zdecydowane (zaakcen-
towane słowami „bardzo”/„zupełnie”), jak i mniej pewne 
(rozpoczynające się od partykuły „raczej”). Istniała także 
możliwość powstrzymania się od deklaracji. Odpowiedzi 
udzielone przez mieszkańców oraz pozostałych responden-
tów zostały ujęte na dwóch kolejnych rysunkach (odpo-
wiednio rys. 2 oraz rys. 3).

Mieszkańcy badanych Podstref byli nastawieni pozy-
tywniej do wprowadzanych zmian – niezależnie od mo-
mentu, w którym przeprowadzany był sondaż. Przeciętnie, 
byli prawie dwa razy bardziej przychylni niż pozostali re-
spondenci, a stosunek mieszkańców dostrzegających po-
trzebę implementacji SPP do zwolenników tego rozwiąza-
nia wśród pozostałych użytkowników wahał się między 
1,20 a 2,63. Średnio wynosił w przypadku Starych Dębnik 
1,80, w Olszy – 1,84. Stosunek ten był zawsze najmniejszy 
w trakcie badań realizowanych po niemal półtora roku od 
wdrożenia zmian. Mieszkańcy Podstrefy P7 byli za każdym 
razem zdecydowanie lepiej nastawieni do SPP niż zamiesz-
kujący Podstrefę P6 I. Może to świadczyć o większych pro-
blemach parkingowych, jakie miały miejsce na terenie 
Starych Dębnik przed, ale także i po wprowadzeniu SPP, 
przez co jej skuteczność jest wśród użytkowników łatwiej 
dostrzegana oraz bardziej doceniana. Warto zauważyć, iż 
zarówno w Dębnikach, jak i Olszy, aprobata dla pobierania 
opłat za parkowanie była najniższa w grudniu 2016. 
Zaistniała sytuacja może być konsekwencją tego, że wraz 
z biegiem czasu użytkownicy przyzwyczajają się do ko-
rzystniejszych warunków parkingowych, równocześnie nie 
utożsamiając ich z faktem obowiązywania SPP.

Wśród pozostałych respondentów odsetek osób dostrze-
gających zasadność implementacji SPP był za każdym razem 
mniejszy niż wśród mieszkańców. Ponadto, niezależnie od 
obszaru i momentu przeprowadzania badania, zawsze domi-

Rys. 2. Ocena zasadności wprowadzenia SPP w poszczególnych podstrefach według mieszkańców 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [6], [7], [8]

Rys. 3. Ocena zasadności wprowadzenia SPP w poszczególnych podstrefach według osób 
nie będących ich mieszkańcami 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [6], [7], [8]

nowały osoby niedostrzegające potrzeby organizacji w danej 
Podstrefie SPP. Stosunek liczby przeciwników do zwolenni-
ków był zatem zawsze większy od jeden i wynosił od 1,4 
(w Starych Dębnikach, podczas dwóch pierwszych tur ankie-
towania, gdy pozytywne skutki zmian były najbardziej za-
uważalne przez osoby nie będące mieszkańcami) do 4,4 
(w Olszy, tuż po zaimplementowaniu rozwiązania). Przeciętnie 
stosunek ten wynosił w Starych Dębnikach 1,64 oraz w Olszy 
3,05. Wskazuje to ponownie na zdecydowanie większą 
„atrakcyjność parkingową” Podstrefy P7. Mimo że użytkow-
nicy są niezadowoleni z faktu uiszczania opłat za godziny po-
stoju niezależnie od lokalizacji Podstrefy, to już same wskaź-
niki (wyrażające stosunek osób nie uznających zasadności 
wprowadzenia SPP do ankietowanych będących przeciwne-
go zdania) pozwalają określić, na ile dany obszar jest bardziej 
atrakcyjny od innego. Miary te posiadają zatem potencjał do 
wykorzystania, chociażby w celu ustalenia wysokości zróżni-
cowanych stawek opłat za godzinę postoju.

Główny beneficjent wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania
Kolejne zagadnienie poruszone w ankiecie dotyczyło osób 
i podmiotów postrzeganych za głównych beneficjentów 
wprowadzenia SPP w danym obszarze. Respondenci mo-
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gli wskazać jedną z czterech opcji: mieszkańców strefy, 
wszystkich mieszkańców, Urząd Miasta Krakowa bądź ni-
kogo. Wydźwięk pozytywny miały zatem dwie pierwsze 
z wymienionych możliwości, negatywny – dwie ostatnie. 
Odpowiedzi na pytanie: „Kto Pana/Pani zdaniem skorzy-
stał na wprowadzeniu Strefy Płatnego Parkowania?” zosta-
ły ujęte na rysunkach 4 i 5.

Podobnie jak w przypadku pytania omawianego w po-
przednim podrozdziale, odpowiedzi mieszkańców wyrażały 
pośrednio zdecydowanie większą tolerancję dla SPP niż 
w przypadku pozostałych respondentów. Zjawisko to miało 
miejsce niezależnie od lokalizacji i momentu przeprowa-
dzania badania. Wśród mieszkańców Starych Dębnik prze-
ważały zawsze osoby wskazujące na głównego beneficjenta 
SPP mieszkańców (badanej Podstrefy bądź wszystkich). 
Uzyskano bowiem dla tych odpowiedzi w sumie w czerwcu 
2015 – 54%, w grudniu 2015 – 75% oraz w grudniu 2016 
– 53%. Wyniki te odniesione do rezultatów dla Olszy (ko-
lejno 24%, 64% i 28%) po raz kolejny wyraźnie pokazują, 
jak dużą przewagę pod względem atrakcyjności parkingo-
wej ma Podstrefa P7 nad Podstrefą P6 I. Przytoczone staty-
styki ukazują także zjawisko bardzo podobnej percepcji 
nowo wprowadzonej SPP z SPP funkcjonującą około półto-
ra roku. Najbardziej pozytywny odbiór SPP miał miejsce 
w przybliżeniu po półrocznym okresie jej obowiązywania, 
zarówno w Starych Dębnikach, jak i w Olszy.

Odsetek osób dostrzegających w organizowaniu SPP 
przewagę pozytywnego aspektu transportowego nad finan-
sową niekorzyścią wynosił wśród respondentów zamieszku-
jących poza badanym obszarem, w kolejnych turach sonda-
żu, odpowiednio 40%, 37% i 44% w Starych Dębnikach, 
a w Olszy 21%, 23% i 25%. W poszczególnych okresach 
przeprowadzania ankiet udziały te nie różniły się znacząco 
od siebie (w obrębie danej Podstrefy). Osoby nie będące 
rezydentami miały zatem w tej kwestii bardziej stabilne po-
glądy niż mieszkańcy poszczególnych Podstref. Ponadto, 
ponownie pośrednio większą akceptację dla SPP wykazy-
wali respondenci Podstrefy P7.

Przywracanie ruchu dwukierunkowego kosztem  
likwidacji miejsc postojowych
Ostatnie pytanie dotyczące organizacji SPP było związane 
z gotowością użytkowników do poświęcenia części miejsc 
postojowych w celu przywrócenia ruchu dwukierunkowego 
na ulicach, które są obecnie jednokierunkowe. Respondenci 
mieli zatem dokonać wyboru – czy wolą większy komfort 
w znalezieniu miejsca postojowego, czy też swobodniej po-
ruszać się po kwartałach ulic. Strukturę odpowiedzi użyt-
kowników na pytanie: „Czy byłby Pan/Pani za przywróce-
niem ruchu dwukierunkowego na ulicach jednokierunko-
wych w tym obszarze, kosztem likwidacji miejsc postojo-
wych?” przedstawiają rysunki 6 oraz 7.

Rys. 4. Wskazanie głównego beneficjenta wprowadzenia SPP w poszczególnych Podstrefach 
według mieszkańców 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [6], [7], [8]

Rys. 5. Wskazanie głównego beneficjenta wprowadzenia SPP w poszczególnych Podstrefach 
według osób nie będących ich mieszkańcami 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [6], [7], [8]

Rys. 6. Ocena zasadności przywrócenia ruchu dwukierunkowego kosztem likwidacji miejsc 
postojowych w poszczególnych Podstrefach według mieszkańców 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [6], [7], [8]

Rys. 7.  
Ocena zasadności przywrócenia ruchu dwukierunkowego kosztem likwidacji miejsc posto-

jowych w poszczególnych Podstrefach według osób nie będących ich mieszkańcami 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [6], [7], [8]
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Ankietowani niemal zawsze preferowali ułatwienia zwią-
zane z parkowaniem. Przeciętnie odsetek osób przedkładają-
cych komfort w znalezieniu miejsca postojowego wynosił 
wśród mieszkańców Starych Dębnik aż 70%, natomiast 
w Olszy 50%. W toku kolejnych tur badania za każdym ra-
zem procent ten był wyższy w Podstrefie P7 niż P6 I, co po raz 
kolejny wskazuje na wyższą atrakcyjność parkingową Dębnik.

Pozostali respondenci także preferowali dostęp do więk-
szej liczby miejsc postojowych. Osoby niebędące mieszkań-
cami poszczególnych Podstref były jednak w nieco mniej-
szym stopniu przekonane do takiego rozwiązania niż rezy-
denci. W ciągu wszystkich tur ankietowania udało się 
bowiem uzyskać średnio wynik 61% w Starych Dębnikach 
oraz 45% na terenie Olszy. Dla obu Podstref przeciętny 
wynik był zatem o około 12% niższy w porównaniu do sta-
tystyk uzyskanych dla mieszkańców. Wyraźnie większy był 
natomiast odsetek osób nie będących w stanie się jedno-
znacznie określić, co mogło wynikać przede wszystkim 
z ograniczonej znajomości sposobu organizacji ruchu oraz 
problemów parkingowych danych Podstref.

Opłaty za korzystanie ze  Stref Płatnego Parkowania
Drugi rodzaj pytań ujętych w formularzu ankietowym 
dotyczył opinii na temat polityki cenowej, jaka powinna 
obowiązywać w SPP. Ze względu na charakter zagadnienia, 
pytania były kierowane wyłącznie do osób nie zamieszkują-
cych badaną Podstrefę. Mieszkańcy traktowani są bowiem 
na preferencyjnych warunkach (uiszczają jedynie miesięcz-
ną opłatę abonamentową w wysokości 10PLN), natomiast 
pozostali użytkownicy zobligowani są do poniesienia za 
każdą godzinę parkowania kosztu pomiędzy 3,00 a 4,10 
PLN (w zależności od długości postoju w SPP).

Zmiana zachowań kierowców po podniesieniu opłat
Pierwsze z zagadnień dotyczących polityki cenowej SPP 
miało na celu identyfikację potencjalnej modyfikacji zacho-
wań komunikacyjnych w wyniku podniesienia stawki opłat 
do 5PLN za godzinę postoju. Pytanie stanowiło zagadnie-
nie czysto hipotetyczne, gdyż stosowane obecnie stawki są 
w świetle polskiego prawa stawkami maksymalnymi [10]. 
Wśród możliwych odpowiedzi znalazła się deklaracja: dal-
szego parkowania w strefie, parkowania poza nią, zmiany 
środka transportu na tramwaj/autobus, zmiany środka 
transportu na rower. Z punktu widzenia funkcjonowania 
systemu transportowego miasta dwie pierwsze opcje sta-
nowiły zatem o niekorzystnej zmianie zachowań komuni-
kacyjnych, dwie kolejne – o pozytywnych. Ponadto istniała 
także możliwość wstrzymania się od głosu. Odpowiedzi na 
pytanie: „Gdyby opłata za parkowanie wzrosła do 5 złotych 
za godzinę czy Pan/Pani?” zostały ujęte na rysunku 8.

Respondenci w Starych Dębnikach byli niechętni do 
zmiany środka transportu na inny niż samochód osobowy 
(średnio około 63%), podobnie jak odwiedzający Olszę 
(70%). Warto jednak zwrócić uwagę, że wśród pozostałych 
badanych niezdecydowani stanowili zazwyczaj kilkanaście do 
maksymalnie nawet dwudziestu procent. Tak duży odsetek 
osób niezdecydowanych świadczy o istnieniu realnego poten-

cjału do kształtowania zmiany zachowań komunikacyjnych 
użytkowników.

Przeciętnie w Podstrefie P7 17% respondentów deklaro-
wało zmianę środka przemieszczania na tramwaj/autobus, 
w Olszy takich osób było około 10%. W przeliczeniu osoby 
odwiedzające Stare Dębniki były zatem ponad półtora razu 
bardziej skłonne do przesiadki na komunikację zbiorową. 
Wskaźnik ten można więc zaproponować jako pośrednią 
miarę świadczącą o względnym sposobie postrzegania przez 
kierowców poziomu obsługi danego obszaru komunikacją 
zbiorową.

Rys. 8. Deklaracja zachowania kierowców po podniesieniu opłaty za godzinę postoju do 
5 PLN w poszczególnych Podstrefach według osób nie będących ich mieszkańcami 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [6], [7], [8]

Zasadność stosowania obniżonych stawek w stosunku 
do mieszkańców badanych Podstref
Kolejne zagadnienie w badaniu stanowiła kwestia stosowania 
preferencyjnych stawek opłat przez mieszkańców poszcze-
gólnych podstref. W przypadku pytania: „Czy Pana/Pani 
zdaniem osoby mieszkające w SPP powinny ponosić takie 
same opłaty jak inni mieszkańcy Krakowa?” respondenci od-
powiadali najbardziej zgodnie w skali całego badania (patrz 
rys. 9). Ankietowani byli wyraźnie przeciwni rozwiązaniu po-
legającemu na zrównaniu stawek opłat dla wszystkich użyt-
kowników SPP – przeciętnie aż w 80% (w poszczególnych 
turach głosowania odsetek ten wahał się od 72% do nawet 
93%). Zazwyczaj przeważały osoby, które były nastawione 
zdecydowanie przeciw (średnio niemal 60%).

Rys. 9. Ocena zasadności stosowania zwykłych stawek opłat w stosunku do mieszkańców po-
szczególnych Podstref według osób nie będących ich mieszkańcami 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [6], [7], [8]
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Zasadność stosowania wyższych stawek opłat w obsza-
rach ścisłego centrum miasta
Ostatnie pytanie dotyczące polityki cenowej SPP zostało 
zadane wyłącznie w trzeciej turze badania i było sformu-
łowane w następujący sposób: „Czy Pana/Pani zdaniem 
opłata za parkowanie bliżej centrum powinna być wyższa 
niż w obszarach oddalonych od centrum?”. Pomimo tego, 
że odpowiedzi (zamieszczone na rys. 10.) nie pozwalają na 
obserwację zmiany postrzegania omawianej kwestii w cza-
sie, to zostały one wzięte pod uwagę w niniejszej analizie ze 
względu na ogólny charakter omawianego zagadnienia – 
nie dotyczyło ono bowiem konkretnie poszczególnych pod-
stref, tylko funkcjonowania SPP jako całości w odniesieniu 
do historycznego centrum miasta.

Respondenci mieli podzielone zdanie na rozpatrywany 
temat i globalnie nie potrafili jednoznacznie wskazać, czy 
stawki opłat bliżej centrum powinny się różnić od tych sto-
sowanych w pozostałych Podstrefach. Najprawdopodobniej 
wynika to jednak z samego sposobu, w jaki pytanie zostało 
zadane. Ankietowani mogli się bowiem obawiać, iż fakt ak-
ceptacji dla wyższych stawek w centrum miasta spowoduje 
prawdopodobnie ich podniesienie, przy jednoczesnym 
utrzymaniu obecnego poziomu cen w pozostałych obsza-
rach SPP. W związku z czym w badanych Podstrefach pła-
ciliby tyle samo co obecnie, a dodatkowo – w centrum więcej. 
Przewidywalnie najbardziej miarodajne odpowiedzi udało-
by się zatem uzyskać na nieco przeredagowane pytanie, 
w którym użyto by sformułowania „opłata za parkowanie 
bliżej centrum powinna być z r ó ż n i c o w a n a  w stosun-
ku do opłat w obszarach oddalonych od centrum”.

Na podstawie wyników ankiet można wysnuć wniosek, 
iż respondenci, w tym zwłaszcza osoby nie będące miesz-
kańcami, najczęściej nie dostrzegały transportowego kon-
tekstu wprowadzania opłat za parkowanie. Takie rezultaty 
są zgodne z wynikami uzyskanymi dotychczas w Polsce 
przez innych badaczy (np. w [11]). Osoby badane nie iden-
tyfikowały ponoszonego kosztu z fundamentalnymi zasa-
dami funkcjonowania rynku. 

Przedstawione w artykule badania pokazały, że opinie 
użytkowników mogą być miarodajne, gdyż w sposób kon-
sekwentny odzwierciedlały ocenę postrzegania Podstref 
względem siebie. W związku z tym jest wskazane, by 
w procesie planowania SPP brać pośrednio pod uwagę tak-
że zdanie kierowców. Może być ono szczególnie wartościo-
we w przypadku ustalania zróżnicowania wysokości godzi-
nowych stawek opłat za parkowanie, gdzie zamiast poda-
wania bezwzględnych kwot, porównywano by atrakcyjność 
parkingową poszczególnych obszarów względem siebie.
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Rys. 10. Ocena zasadności stosowania podwyższonych stawek opłat w obszarach ścisłego 
centrum według osób nie będących mieszkańcami poszczególnych Podstref 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]

Podsumowanie
Badania ankietowe wykonane w trzech turach na przestrzeni 
niemal półtora roku pozwoliły ustalić, że sposób w jaki użyt-
kownicy postrzegają SPP jest zmienny w czasie. Podobnie 
jak istotny jest moment, w którym przeprowadzane były 
badania kwestionariuszowe, ważny jest także obszar podle-
gający analizie. Na podstawie porównań opinii osób korzy-
stających z SPP w Starych Dębnikach i w Olszy udało się 
dostrzec wyraźne różnice świadczące o tym, jak atrakcyjnie 
pod względem parkingowym postrzegany jest dany obszar. 
Odmiennie prezentowały się także wyniki uzyskiwane na 
próbie mieszkańców oraz wśród pozostałych respondentów.
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Streszczenie: Termin dostępności kojarzony jest bardzo często z moż-
liwościami realizowania swoich potrzeb przez osoby niepełnosprawne  
oraz od wielu dekad jest przedmiotem zainteresowania badaczy, pro-
jektantów i ustawodawców. Koncepcja projektowania uniwersalnego 
dla transportu publicznego oznacza, że konieczne jest zapewnienie od-
powiedniego poziomu usług wszystkim mieszkańcom, w tym osobom 
niepełnosprawnym oraz innym, które z pewnych przyczyn mogą mieć 
trudności w swobodnym przemieszczaniu się.  Niniejsza praca podej-
muje to zagadnienie, wskazując skalę problemu, związanego z koniecz-
nością zapewnienia dostępnego transportu publicznego osobom z ogra-
niczoną mobilnością. W drugiej części artykułu poddano analizie i oce-
nie stan istniejący infrastruktury transportu publicznego w Krakowie, 
wykorzystując dane na temat wyposażenia przystanków oraz obsługi 
przystanków taborem dostosowanym do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Analiza została wykonana przy użyciu narzędzia do analiz prze-
strzennych ArcGIS.  Wyniki wskazują, że na terenie Krakowa wciąż 
istnieją obszary wymagające usprawnień w zakresie poziomu obsługi 
transportem publicznym pod kątem osób z ograniczoną mobilnością. 
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, dostępność, mobilność, ograni-
czona mobilność.

dostępność publicznego transportu  
zbiorowego dla osób z ograniczoną  
mobilnością w krakowie1

Wprowadzenie
Termin dostępności kojarzony jest bardzo często z możliwo-
ściami realizowania swoich potrzeb przez osoby niepełno-
sprawne2  oraz od wielu dekad jest przedmiotem zaintereso-
wania badaczy, projektantów [1, 2, 3, 4] i ustawodawców 
[5, 6, 7, 8, 9, 10].  Kwestie projektowania i planowania 
w sposób przyjazny dla wszystkich wyraża koncepcja pro-
jektowania uniwersalnego3, czyli takiego, które nie stwarza 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017. 
2 Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osoba niepełnosprawna to taka, 

która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwo-
ści normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub 
nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej. Zgodnie z ustawą 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz.U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), definicja osoby niepełnosprawnej 
brzmi: „Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umy-
słowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról 
społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawo-
dowej”.  W Polsce dla celów statystycznych rodzaj niepełnosprawności, poddaje się 
kategoryzacji na dwie grupy oraz w tych dwóch kategoriach definiuje się niepełno-
sprawność.  Statystyki prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny ujmują nie 
tylko osoby niepełnosprawne prawnie (niepełnosprawność prawna), ale również 
osoby, które nie posiadają  orzeczenia o niepełnosprawności ale deklarują posia-
danie ograniczeń w wykonywaniu wybranych czynności (tzw. niepełnosprawność 
biologiczna).

3 Definicja projektowania uniwersalnego została podana w Konwencji ONZ o pra-
wach osób niepełnosprawnych, która została ratyfikowana przez Prezydenta RP 
w dn. 6 września 2012 r. Wg tej konwencji projektowanie uniwersalne to „projekto-
wanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne 

barier dla żadnego z użytkowników przestrzeni. Koncepcja 
projektowania uniwersalnego [11] dla transportu publicz-
nego oznacza, że konieczne jest zapewnienie odpowiednie-
go poziomu usług wszystkim mieszkańcom, w tym osobom 
niepełnosprawnym oraz innym, które z pewnych przyczyn 
mogą mieć trudności w swobodnym przemieszczaniu się, 
zdefiniowanym w niniejszej pracy jako osoby z ograniczoną 
mobilnością. Ograniczenie mobilności może mieć charakter 
stały bądź tymczasowy oraz może być spowodowane choro-
bą, kalectwem bądź wiekiem lub innymi cechami mającymi 
wpływ na swobodną możliwość poruszania się, na przykład 
ciąża, konieczność podróżowania z małym dzieckiem w wóz-
ku czy nawet z dużym bagażem. Na rysunku 1 przedstawio-
no cechy różnych użytkowników transportu publicznego, 
które zostały zaklasyfikowane jako osoby z ograniczoną mo-
bilnością. Poszczególne cechy użytkowników transportu pu-
blicznego oddziaływują na postrzegane bariery mające wpływ 
na swobodne poruszanie się. Problematyka mobilności osób 
niepełnosprawnych oraz posiadających inne ograniczenia 
w swobodnym przemieszczaniu się jest jednym z kluczowych 
aspektów rozpatrywanych podczas tworzenia i udoskonalania 
istniejących systemów publicznego transportu zbiorowego 
w miastach. Ograniczoną mobilność można postrzegać w wą-
skim znaczeniu, przyporządkowując do tej grupy jedynie oso-
by niepełnosprawne; jednak coraz liczniejszą grupą, która po-
siada podobne postrzeganie barier w korzystaniu z transportu 
publicznego są osoby starsze [12, 13, 14].

Starzenie się społeczeństwa jest jednym z najważniej-
szych społeczno-ekonomicznych wyzwań europejskich spo-
łeczeństw (rys. 2), a indywidualna mobilność jest uważana 
za jedno z najważniejszych warunków życia niezależnego 
w starszym wieku [16].

W roku 2016 osób powyżej 65 roku życia było w Polsce 
niecałe 20%, a w długofalowej perspektywie, w roku 2048, 
liczba osób powyżej 65 roku życia osiągnie poziom dwu-
krotnie wyższy. Według wyników Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba 
osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła w roku 2011 
około 4,7 mln (dokładnie 4 697,0 tys.), co stanowi 12,2%. 
Wśród osób niepełnosprawnych znajduje się więcej kobiet 
(53,9%) niż mężczyzn (46,1%). Na terenie Krakowa, we-
dług danych GUS, osoby niepełnosprawne stanowią ok. 
15% populacji mieszkańców.

dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specja-
listycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza pomocy tech-
nicznych dla poszczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne”.
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Z tego punktu widzenia konieczne jest rozpoznanie naj-
ważniejszych barier w mobilności, szczególnie osób star-
szych i niepełnosprawnych. Badania mające na celu rozpo-
znanie barier związanych z mobilnością osób starszych 
zostały przeprowadzone w ramach europejskiego projektu 
SIZE (2003–2005) – Life quality of senior citizens in relations 
to mobility conditions.  Podobne badania przeprowadzone zo-
stały w Krakowie w roku 2015 w grupie seniorów, którzy 
identyfikowali bariery, jakie napotykają podczas realizowa-
nia podróży transportem publicznym4.  Respondenci wska-
zywali również, jakie są ich zdaniem najbardziej pilne roz-
wiązania konieczne do wdrożenia w celu zwiększenia do-
stępności transportu publicznego. Część wyników badań 
ankietowych porównano z wynikami z projektu SIZE. 

4 Badania ankietowe przeprowadzone w czerwcu 2015 r. w ramach badań własnych 
autorki na grupie 100 seniorów z województwa małopolskiego. Wyniki badań sta-
nowiły podstawę do porównania z wynikami badań europejskiego projektu SIZE 
(Life quality of senior citizens in relations to mobility conditions), realizowanym 
10 lat wcześniej [19].

Porównując wyniki z badań w latach 2005 i 2015, moż-
na zauważyć, że niektóre bariery są wciąż znaczące lub wy-
czuwalne w jeszcze większym stopniu. Starsi użytkownicy 
transportu publicznego narzekają na zatłoczone pojazdy, na 
rampy, pojazdy na chodnikach oraz niewygodne i długie 
przejścia. Mniej ważna staje się bariera związaną z brakiem 
punktualności, niewystarczających tras lub bezwzględnych 
kierowców. Seniorzy nadal narzekają na nieprzystosowane 
do ich potrzeb pojazdy wysokopodłogowe, których kon-
strukcja sprawia, że bardzo trudno jest do nich wejść i wyjść. 
Jest to również najczęściej wymieniona i poważna przeszko-
da związana z transportem publicznym, która została wska-
zana w otwartym pytaniu.

Podobne badania zostały przeprowadzone w Warszawie 
[17], gdzie autorzy poddali badaniom dostępność transportu 
oraz przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych. 
Również z tych badań wynika, że wciąż głównymi problema-
mi w dostępności transportu publicznego w Warszawie jest 
kwestia pojazdów wysokopodłogowych a także brak odpo-
wiedniego dopasowania wysokościowego peronów wszystkich 
przystanków z odpowiednimi podjazdami. Pasażerowie narze-
kali również na styl jazdy niektórych kierowców, a w szczegól-
ności podjeżdżanie zbyt daleko od krawędzi peronu, zbyt 
„agresywną” jazdę oraz brak pomocy przy wsiadaniu i wysia-
daniu czy nieotwieranie pochylni. W kontekście infrastruktu-
ry przystankowej, pojawiły się następujące zarzuty (oprócz 
wysokości peronów): bardzo zły stan techniczny chodników 
wokół przystanków; wąskie perony oraz znajdujące się na nich 
wyposażenie, które zamiast stanowić ułatwienie, utrudnia po-
ruszanie się; zbyt płytkie wiaty, które nie zabezpieczają przed 
wiatrem i deszczem; brak ławek; zbyt wysoko umieszczony 
rozkład jazdy, zapisany zbyt małymi literami. 

Liczba osób niepełnosprawnych w Polsce ogółem i w miastach  
w 2011 roku

Kategorie  
niepełnosprawności

Ogółem Miasta

Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety

OGÓŁEM 4 697 048 2 166 911 2 530 136 3 018 036 1 362 113 1 655 923

Osoby niepełnosprawne 
prawnie 3 131 456 1 546 928 1 584 528 2 089 502 1 008 425 1 081 077

Osoby niepełnosprawne 
prawnie i biologicznie 2 652 005 1 311 856 1 340 149 1 735 019 838 357 896 662

Osoby niepełnospraw-
ne tylko prawnie 479 452 235 073 244 379 354 483 170 068 184 415

Osoby niepełnospraw-
ne tylko biologicznie 1 565 591 619 983 945 609 928 534 353 687 574 846

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Narodowy Spis Ludności, 2011 r.

Rys. 1.  Powody ograniczenia mobilności
Źródło: [15]

Rys. 2. Sytuacja demograficzna na świecie  
wraz z prognozą do roku 2048.
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://esa.
un.org – witryna internetowa The United Nations 
Population Division’s World Population Prospects.

Tabela 1
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Identyfikacja istniejących barier oraz ich rozmieszczenie 
kluczowe kwestie w pracach zmierzających do zapewnienia 
równego i bezpiecznego dostępu do usług transportu pu-
blicznego.   

analiza dostępności transportu publicznego z uwzględnieniem 
potrzeb osób z ograniczoną mobilnością
Biorąc pod uwagę najczęściej wymieniane bariery w korzy-
staniu z publicznego transportu zbiorowego przez osoby 
z ograniczoną mobilnością, w tej części artykułu przed-
stawiono analizę stanu istniejącego systemu publicznego 
transportu zbiorowego pod kątem dostępności z uwzględ-
nieniem potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, przy wy-
korzystaniu dostępnych informacji. 

Analiza została przeprowadzona w dwóch etapach: ana-
liza ilościowa przystanków pod kątem ich wyposażenia oraz 
analiza poziomu obsługi przystanków przez tabor niskopo-
dłogowy.

Etap 1. Analiza ilościowa przystanków pod kątem ich 
wyposażenia w rozbiciu na rejony komunikacyjne 
W tym etapie dla każdego rejonu komunikacyjnego przy-
pisano  lokalizację przystanków pod kątem ich wyposaże-
nia przyjaznego osobom z ograniczoną mobilnością. Dane 
na temat wyposażenia przystanków pozyskano od MPK 
Kraków sp. zoo. W analizie założono, że dostosowaniu 
przystanków do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością 
sprzyjają następujące elementy wyposażenia:

•	 wiata przystankowa – w odróżnieniu od samego 
słupka przystankowego (wszystkie przystanki z wiatą 
posiadają ławkę), 

•	 dodatkowa ławka,
•	 tablica LED,
•	 tablica LED z informacją głosową. 

W analizie uwzględniono informacje na temat 1862 
punktów przystankowych w obrębie granic administracyj-

Rys. 3.  Bariery oraz przeszkody w korzystaniu z transportu publicznego 
(* odpowiedzi na pytanie: Czy poniższe sytuacje utrudniają  poruszanie się TP w skali 4-stopniowej: nie „0”, raczej nie „1”, raczej tak „2”, w dużym stopniu „3”)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych oraz wyników projektu SIZE (www.size-project.at).

Rys. 4. Lokalizacja przystanków transportu publicznego w granicach administracyjnych Krakowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPK S.A. w Krakowie

Wyposażenie przystanków transportu publicznego w Krakowie
Liczba przystanków 

w wiatą* [szt.]
Liczba przystanków  
w ze słupkiem [szt.]

Ogółem 1109 753

Liczba przystanków z dodatkową 
ławką

43 148

Liczba przystanków z tablicą LED4 335 3

Liczba przystanków z tablicą 
i informacją głosową

274 2

* w tym tunel
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPK S.A w Krakowie oraz [18].

4 Na przystankach funkcjonuje 5 różnych tablic zmiennej treści informujących 
o najbliższych odjazdach oraz ewentualnych utrudnieniach w ruchu: LED3 – naj-
mniejsza tablica typu LED starego typu (3 linijki); LED5 – mała tablica typu 
LED nowego typu (5 linijek); LED4 – wariant ww. tablicy (taki sam wyświetlacz,  
4 linijki); LED8 – duża tablica LED nowego typu (8 linijek); LED10 – wariant 
ww. tablicy (taki sam wyświetlacz tylko 10 linijek).

Tabela 2

nych Krakowa. Na rysunku 4  przedstawiono sieć ulic wraz 
z przystankami przy założeniu, iż jeden punkt reprezentuje 
położenie zespołu przystanków. 
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Z przeprowadzonej analizy wynika, że w granicach ad-
ministracyjnych Krakowa ok. 60% przystanków zaopa-
trzonych jest w wiatę przystankową. Pozostałe 40% stano-
wią przystanki ze słupkiem. Wśród przystanków zadaszo-
nych 1/3 przystanków posiada udogodnienia w postaci  
tablic  informacyjnych LED (co stanowi 18% wszystkich 
przystanków). Przestrzenne rozmieszczenie przystanków 
wraz z ich wyposażeniem, w sposób uproszczony, przedsta-
wione zostało na rysunku 5. 

szczególnych linii z rozróżnieniem na pojazdy wysoko i ni-
skopodłogowe.

Bazując na powyższych informacjach oraz na danych na 
temat rozkładu jazdy dla dnia roboczego5, określono liczbę 
kursów dla każdego przystanku autobusowego w podziale 
na te obsługiwane taborem wysoko- oraz niskopodłogo-
wym. Przyjęto, że 1 kurs realizowany przez tramwaj posia-
dający jeden człon niskopodłogowy, będzie traktowany 
jako 75% kursu realizowanego przez pojazd, w którym 
wszystkie wejścia są dostępne bez stopni. 

W wyniku przeprowadzonych analiz można wywniosko-
wać, że blisko 1/4 wszystkich przystanków tramwajowych to 
przystanki, na których udział kursów realizowanych pojazda-
mi niskopodłogowymi nie przekracza 25% (przy czym ok. 
13% przystanków jest obsługiwanych wyłącznie tramwajami 
wysokopodłogowymi). Największy odsetek (ponad 1/3) sta-
nowią przystanki, na których poziom obsługi pojazdami ni-
skopodłogowymi wynosi 25–50% kursów. W pełni lub nie-
mal całkowicie (75–100% kursów) obsługiwanych przez ta-
bor niskopodłogowy jest ok. 19% przystanków tramwajowych. 
Uwzględniając w analizie przystanki autobusowe, zauważa 
się, że w zdecydowanej większości przystanki obsługiwane są 
wyłącznie przez tabor niskopodłogowy (80% wszystkich 
przystanków, w tym głównie autobusowych). Jednak więk-
szość z nich charakteryzuje się niską częstotliwością kursów. 

5 W analizie nie uwzględniono linii nocnych, rozkład jazdy na luty 2017

Rys. 5. Wyposażenie przystanków w Krakowie
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPK S.A. w Krakowie

Poddając analizie przestrzenne rozmieszczenie przystan-
ków, można zauważyć, że obszary śródmieścia, Starego 
Miasta oraz stara część Nowej Huty są najlepiej wyposażone 
w przystanki z dodatkowymi udogodnieniami. Wynika to 
głównie z układu linii tramwajowych oraz faktu, że system 
informacji pasażerskiej na tablicach LED został zaimplemen-
towany do tej pory właśnie dla linii tramwajowych. 20% 
wszystkich przystanków z tablicą informacyjną LED znajdu-
je się na obszarze Starego Miasta (66 przystanków, wśród 
których 43 wyposażone są dodatkowo w informację głoso-
wą). Analizując mapę oraz biorąc pod uwagę wskaźnik gę-
stości demograficznej przystanków [19], określający liczbę 
mieszkańców w poszczególnych rejonach komunikacyjnych 
przypadających na jeden przystanek, można jednak zauwa-
żyć, że wciąż istnieje wiele rejonów, gdzie poziom wyposaże-
nia przystanków jest niedostateczny lub wymaga poprawy.

Etap 2. Analiza poziomu obsługi przystanków przez 
tabor niskopodłogowy 
W Krakowie pojazdy realizujące przewozy transportu pu-
blicznego są w zdecydowanej większości niskopodłogowe. 
Rozumie się przez to, że wszystkie autobusy komunikacji 
miejskiej poruszają się pojazdami zakwalifikowanymi jako 
niskopodłogowe. W skład floty tramwajowej wchodzi na-
tomiast 12 rodzajów pojazdów szynowych, w tym zarówno 
pojazdy wysokopodłogowe i niskopodłogowe. W tabeli 3 
przedstawiono przypisanie taboru tramwajowego do po-

Wykorzystanie pojazdów niskopodłogowych i wysokopodłogowych  
na poszczególnych liniach tramwajowych w Krakowie

  liczba pojazdów  
niskopodłogowych 

liczba pojazdów z nisko-
podłogowym członem

liczba pojazdów  
wysokopodłogowych

nr linii 2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 4       8 13*

2     6 6    

3 6 6     5 5

4 14 14        

5     5 5    

6 2 1 3 2   2

7         3 3

8 11 11        

9         7 14

10 bd   bd   bd 7

11         5 5

12         4 6**

13 12 12        

14 7 5   2    

16         3 5*

18 11 16   6    

19 2   7 9    

20     8 9 1  

21         3 4*

22         8 8

23         5 5

24   6     12 6

50 17 17        

52 5 7     23 21

Tabela 3

(*)   zmiana liczby pociągów przez remont ronda Kocmyrzowskiego
(**) inna trasa w 2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPK Kraków S.A.
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W celu zobrazowania wyników, otrzymane rezultaty 
przedstawiono na mapach (rys. 6) – po lewej stronie udział 
kursów wykonywanych przez pojazdy niskopodłogowe na 
poszczególnych przystankach, a po prawej liczbę kursów ogó-
łem wykonywanych przez pojazdy niskopodłogowe.

Podsumowanie
Zapewnienie bezpiecznego i sprawnego systemu transportu 
publicznego jest obecnie priorytetem dla zarządców polskich 
miast. W kontekście zmieniającej się sytuacji demograficz-
nej i społecznej konieczne jest zapewnianie mieszkańcom 
równych szans w korzystaniu z systemu transportu, bez 
względu na wiek, niepełnoprawność czy inne cechy decydu-
jące o ograniczonej mobilności poprzez identyfikowanie oraz 
likwidowanie barier. W artykule skupiono się na elemen-
tach wyposażenia przystanków oraz niskiej podłodze w po-
jazdach, parametrach widzianych jako zasadniczy warunek 
do możliwości odbycia podróży przez osobę z ograniczoną 
mobilnością. Pomimo wielu działań poprawiających jakość 
przewozów, zrealizowanych w ostatniej dekadzie, niektóre 
bariery są wciąż znaczące lub wyczuwalne. Coraz mniej waż-
na staje się bariera związaną z brakiem punktualności czy 
niedostosowaniem tras, jednak stale istnieje problem zwią-
zany z nieprzystosowaniem pojazdów wysokopodłogowych. 
W Krakowie wciąż istnieją obszary, na których infrastruk-
tura przystankowa czy poziom obsługi taborem niskopodło-
gowym są niewystarczające. Skutecznym instrumentem do 
identyfikowania nierówności i braków, a przez to dającym 
możliwość lepszego reagowania, są dane przestrzenne GIS 
oraz narzędzia do ich analiz. Zlikwidowanie podstawowych 
barier w dostępie do transportu publicznego powinno stać 
się początkiem kolejnych działań mających na celu tworzenie 
systemu przyjaznego dla wszystkich jego użytkowników. 
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przystanków w Krakowie
Źródło: opracowanie własne
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Przewodniczący: Wiesław Starowicz
Członkowie: Marek Błeszyński
 Anna Bujak
 Jerzy Hydzik
 Ryszard Leszczyński
 Józefa Majerczak
 Zbigniew Marzec 
 Lidia Żakowska

Patronat medialny:

Uczestnictwo:
Udział w konferencji dla członków SITK, MOIIB jest bezpłatny. Dla pozo-
stałych uczestników koszt wynosi 100,00 złotych brutto (koszt obejmuje 
uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, poczęstunek oraz 
przejazd zabytkowym tramwajem). 
Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest przesłanie wypełnionej 
KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA (pocztą, faksem lub e-mailem) oraz 
dokonanie wpłaty za uczestnictwo na konto SITK RP Oddział w Krakowie  
Bank PEKAO SA nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie 
do 10 października 2017 roku. Na przelewie prosimy koniecznie podać 
nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji lub numer faktury VAT.

Materiały konferencyjne:
Artykuły przygotowane do wygłoszenia na konferencji, po pozytywnej 
recenzji, zostaną opublikowane w zeszytach naukowo-technicznych  
Oddziału SITK RP w Krakowie. 

Terminarz:
zgłoszenie zamiaru przygotowania artykułów  
i przesłanie streszczeń 31.08.2017
nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji  15.09.2017
nadsyłanie pozostałych tekstów artykułów i komunikatów 30.09.2017
zgłoszenie uczestnictwa 10.10.2017
wysłanie komunikatu nr 2 05.10.2017

Kontakt z organizatorami:
SITK RP Oddział w Krakowie, ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków, e-mail: anna.bujak@sitkrp.org.pl tel. 12 658 93 72  fax. 12 659 00 76




