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Streszczenia angielskie – Abstracts in English

Tomasz Kulpa, Sonia Kulas, Beata Popadiak
Passenger trip patterns changes after launch of Suburban Railway in 
Małopolska
Abstract: Suburban Railway (SKA) is an important element of 
Krakow and Małopolska region transport services. Its develop-
ment changed inhabitants trip patterns significantly. In the ar-
ticle results of questionnaire survey among SKA passengers and 
observations of Park and Ride facilities at railway stations are 
presented. Based on survey results transport mode and access 
time to initial railway stops were analysed. Moreover transport 
modes used before SKA launching were identified. Additionally 
passengers were asked if they had changed place of living or 
working. Most passengers (around 40%) go to the railway sta-
tion by foot. More than half of inquired passengers need less 
than 10 minutes to reach railway station. Almost one third 
of passengers were travelling by rail before SKA launching. 
Others have abandoned travelling by  their own cars (26,3%), 
private public transport carriers (18,3%) or municipal public 
transport in Krakow (14,1%). There were also induced trips 
observed. Change of transport mode is dependent on the SKA 
line. As a result of the SKA development reduction of numbers 
of vehicles entering Krakow was estimated as well as reduction 
of travel time and travel cost of passengers who changed from 
the car to rail.
Key words: fast light rail, suburban railway, transport habits, 
Park and Ride

Radosław Bul
Public transport interchanges as a key element of integrated transport 
system in the agglomeration of Poznań
Abstract: The aim of the article is to present the conceptual 
documents on proposals for the construction of public transport 
interchanges in the agglomeration of Poznań and to compare 
the propositions mentioned in the documents. The author of 
the article analyzed 3 planning documents containing propos-
als of construction of the integrated transport system based on 
the system of public transport interchanges. The spatial range 
of the study covered the city of Poznań, 17 municipalities of 
the Poznań poviat and four municipalities – members of the 
Poznań Metropolitan Association, located outside the poviat 
area: Szamotuły, Oborniki, Skoki and Śrem. Document review 
was performed with descriptive and statistical methods of spatial 
analysis.
Key words: public transport interchanges, Poznań Metropolitan 
Railway, agglomeration of Poznań,  Metropolitan Poznań Association

Krystian Siwek 
Microsimulation models on British Isles, theory and practice, part 2  
Abstract: In the first article devoted to the microsimulation mod-
els the Author was focused on the theory  of the microsimulation 
and best practices from British Isles’ market. This article relates to 
the real project and was used as an example. The project was local-
ized in Galway, Ireland and it was aimed at  re-design of existing 
roundabout to improve traffic conditions. Author of the article was 
responsible for construction of Vissim model for the project. For 
the project, extensive traffic measurements were used to build the 
model, to improve calibration and validation process. Both peaks 
were simulated as 2 hours including 1 hour of peak analysis with 
15-min intervals. Challenging calibration and validation process 
was performed to guarantee appropriate representation of real life 
behaviours. Forecast stage was supported by West Region Model 
data from SATURN and LinSig local models. Firstly, proposed 
schemes were analysed in LinSing based on WRM data and the 
best option has been chosen. Then the option was modelled very 
detailed in Vissim to prove correctness of the decision. Comparing 
both “do-something” and “do-nothing” scenarios showed that 
proposed scheme indeed improves traffic conditions and reduces 
delays and queue lengths. Both the model and proposed option 
had been accepted by local authorities and the next stage of the 
project – construction design – was launched. 
Key words: microsimulation models, Great Britain, Ireland, 
Vissim

Jacek Malasek
Method for estimation of public transport stops accessibility and attractive-
ness 
Abstract:  Inhabitants more often use public transport when pub-
lic transport stops are easily accessible. Pedestrian friendly city 
environment makes it easier to take a difficult decision on not us-
ing a car for journeys within urban area. Easy accessible public 
transport stops are crucial for changing travel behaviors for more 
environmental friendly. A method presented in the article allows 
to measure public transport stops accessibility on foot as well as 
a level of fulfilling public transport users expectations. Suggested 
method is an important tool for measuring public transport ser-
vices efficiency and living standards in particular neighborhood. It 
could be also useful for urban real estate market analyses when at 
present, because of traffic problems, good public transport acces-
sibility can increase a house value by even over 10%.
Key words: public transport, pedestrians, public transport stops 
accessibility
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Innowacyjny transport

Zwalczanie kongestii

Zwalczanie kongestii (czyli ograniczanie liczby i długości odcinków drogi, na których występuje przekroczenie 
przepustowości), będące jednym z głównych celów polityki transportowej, przyczynia się do obniżania kosztów 
zewnętrznych transportu: strat czasu, emisji spalin i wypadkowości.

Systemy zarządzania ruchem
Do osiągnięcia celu upłynnienia ruchu Toronto wykorzystuje opraco-
wany przez Iteris system iPeMS (Intelligent Performance Measure-
ment System), zapewniający m.in. (A. Frost, Traffic Technology Today, 
15.05.17):
• rzetelny pomiar natężeń ruchu,
• ocenę kosztów kongestii,
• ocenę efektywności planowanych inwestycji drogowych,
• wizualizację warunków meteorologicznych,
• wizualizację zatorów drogowych,
• wskazywanie tras alternatywnych,
• analizy stopnia wykorzystywania przepustowości buspasów,
• archiwizację i agregację zgromadzonych danych.

Realizację podobnego celu (lecz z umożliwieniem optymalizacji roz-
woju sieci drogowej) w Calgary zapewnić ma opracowany przez Inrix 
Roadway Analytics SaaS (software-as-a-service), umożliwiający m.in. 
(A. Frost, TTT, 18.05.17):
• wizualizację analiz w postaci mapowej i na wykresach,
• wizualizację kongestii w postaci mapy cieplnej (czerwony: najniższa 

prędkość ruchu),
• wpływ kongestii na funkcjonowanie układu drogowego,
• ranking zatorów drogowych (częstotliwość, długość i czas trwania),
• ustalanie prędkości ruchu dla dowolnego punktu sieci drogowej 

w wybranym okresie czasu.

Lepsze wykorzystanie danych pozyskiwanych z satelitów („big data”) 
do optymalizacji planowania rozwoju sieci drogowej w Australii zapew-
nić ma uruchamiany obecnie projekt Data Collection and Dissemina-
tion Plan. Z kolei, narzędziem do podejmowania decyzji operacyjnych 
w Centrum Zarządzania Ruchem w oparciu o zgromadzone dane jest 
opracowany przez Activu software ActivShare, umożliwiający szybkie 
rozładowanie korków ulicznych (A. Frost, TTT, 3.05.17).

Kluczowym zagadnieniem jest ograniczanie dostępności zatłoczo-
nych odcinków miejskich tras ekspresowych. W przypadku kongestii, 
rampa wjazdowa jest zamykana sygnalizacją świetlną.

Sensory umieszczone w jezdni trasy ekspresowej tuż przed rampą 
wjazdową włączają sygnał zielony  w sytuacji, gdy wplecenie się po-
jazdu do ruchu będzie możliwe, a w  szczególności nie spowolni ruchu 
autobusowego (A. Frost, TTT, 13.06.17).
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MaaS narzędziem ograniczania ruchu pojazdów
Mobility-as-a-Service Global to fińska firma o zasięgu światowym, 
której celem jest ograniczenie korzystania z samochodów prywatnych, 
poprzez stworzenie wygodnej (dzięki aplikacji Whim na smartfon) moż-
liwości zamawiania wszelkiego rodzaju usług transportowych – z wy-
korzystaniem środków transportu zbiorowego jak i ride-sharingu samo-
chodowego, motocyklowego i rowerowego.

Automatyzacja ruchu też pomoże
Eksperyment niezwykłej wagi został przeprowadzony przez na-
ukowców z University of Illinois na poligonie badawczym w Tuscon, 
Arizona. Stwierdzono, że obecność w potoku pojazdów nawet tyl-
ko jednego pojazdu automatycznego przyczynia się do znakomi-
tej poprawy płynności ruchu, redukcji zagrożenia wypadkowego 
i oszczędności paliwa.

Aplikacja Whim działa już w Helsinkach, a jeszcze w tym roku będzie 
dostępna także w Amsterdamie i brytyjskim regionie West Midlands  
(A. Frost, TTT, 26.06.17).

Fotografia (a) przedstawia ustawienie 21 samochodów (w tym je-
den automatyczny) w równych odstępach na początku eksperymentu. 
Na fotografii (b) widać już po upływie 93 sekund jak odstępy między 
pojazdami stają się nierówne, co prowadzi do konieczności zwalniania 
i przyspieszania. Po aktywacji automatvcznego sterowania, jeden po-
jazd autonomiczny doprowadza już po 327 sekundach do uspokojenia 
i upłynnienia ruchu całej kolumny. Doniosłość eksperymentu polega 
na przynajmniej częściowym obaleniu obaw o bezpieczeństwo ruchu 
w okresie przejściowym, gdy pojazdy autonomiczne stanowić będą 
zaledwie niewielką część potoku ruchu. Kontynuacja eksperymentu 
zakłada możliwość zmiany pasa  ruchu przez kierowców pojazdów tra-
dycyjnych (A. Frost, TTT, 12.05.17).

Badania wpływu automatyzacji pojazdów na płynność ruchu pro-
wadzone są również w Europie ramach projektu unijnego Interoperable 
Corridors.

Komunikację drogi z wyposażonymi w odpowiednie urządzenie po-
kładowe pojazdami zapewnia łączność w standardzie ITS 5G. W dniach 
3–6 lipca br. Cooperative Intelligent Transport System (C-ITS) był te-
stowany na wybranych odcinkach dróg Holandii, Belgii, Wielkiej Bry-
tanii i Francji. Obecnie badania koncentrują się na wdrożeniu systemu 
ostrzegania kierowców o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach ru-
chowych (A. Frost, TTT, 3.07.17).
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Streszczenie: Szybka Kolej Aglomeracyjna (SKA) jest istotnym ele-
mentem obsługi transportowej Krakowa i województwa małopolskie-
go. Jej uruchomienie i ciągły rozwój istotnie wpłynęły na zmianę zacho-
wań komunikacyjnych mieszkańców Małopolski. W artykule zostały 
przedstawione wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 
pasażerów SKA oraz obserwacji parkingów Park and Ride przy stacjach 
i przystankach kolejowych. Na podstawie wyników badań ankietowych 
określono w jaki sposób i jak długo pasażerowie SKA docierają do przy-
stanków początkowych, jaki środek transportu wykorzystywali przed 
uruchomieniem połączeń SKA oraz czy zmienili miejsce zamieszkania 
lub pracy wskutek pojawienia się nowej usługi. Najwięcej pasażerów 
SKA podróżuje do przystanku początkowego pieszo (około 40%), 
niezależnie od badanej linii. Ponad połowa ankietowanych dociera do 
przystanku początkowego w czasie krótszym niż 10 minut. Niemal 1/3 
pasażerów już wcześniej podróżowała koleją. Pozostali zrezygnowali 
z samochodu osobowego (26,3%), prywatnych przewoźników (18,3%) 
lub komunikacji miejskiej w Krakowie (14,1%). Pojawiły się również 
podróże wcześniej niewykonywane. Zmiana środka transportu wskutek 
uruchomienia połączeń SKA jest uzależniona od badanej linii. W arty-
kule oszacowano również zmniejszenie liczby pojazdów, które wjeżdżają 
do Krakowa oraz oszczędności czasów i kosztów podróży wskutek rezy-
gnacji części pasażerów z samochodu osobowego na rzecz SKA.
Słowa kluczowe: transport pasażerski, szybka kolej miejska, zachowa-
nia komunikacyjne, Park and Ride

Zmiany zachowań komunikacyjnych  
pasażerów po uruchomieniu  
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej  
w Małopolsce1

Wprowadzenie
Systemy szybkiej kolei miejskiej (aglomeracyjnej) rozwijane 
są w większości dużych polskich miast. Zgodnie z [1] szybka  
kolej miejska jest to kolej charakteryzująca się jednakową 
długością składu wagonów, dużą częstotliwością kursowa-
nia oraz nierównomiernym natężeniem ruchu w różnych 
porach doby. Przeznaczona jest do prowadzenia ruchu pasa-
żerskiego w dużych aglomeracjach miejskich. Jej układ jest 
liniowy, bez skrzyżowań z innymi liniami w tym samym 
poziomie. Przystanki rozmieszczone są równomiernie, a pe-
rony są jednokrawędziowe na zewnętrz lub wyspowe.

Rozwój systemów szybkiej kolei miejskiej istotnie zmie-
nia ofertę przewozową i wpływa na zachowania komunika-
cyjne mieszkańców. Jest też czynnikiem wpływającym na 
rozwój przestrzenny miasta [2]. Z punktu widzenia pasaże-
rów najbardziej istotne są takie cechy szybkiej kolei miej-
skiej, jak czas przejazdu i dostępność [3]. Podobne obserwa-
cje przedstawiono w badaniach w Mumbaju [4]. W opraco-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017. Wkład Autorów w publikację: T. Kulpa 
40% S. Kulas 30%, B. Popadiak 30%.

wanym modelu logitowym istotnymi czynnikami były czas 
oczekiwania oraz czas, koszt i uciążliwości podróży. Jedno-
cześnie badania pokazały, że 80% użytkowników nowego 
połączenia kolejowego już wcześniej korzystało z komunika-
cji zbiorowej. W badaniach przeprowadzonych w Greater 
Manchester [5], wskutek realizacji pierwszego etapu pro-
jektu Metrolink (sieć połączeń kolejowo-tramwajowych), 
zauważono większą częstotliwość podróżowania wśród osób 
pracujących, ale nie mających samochodu. Połączenia 
Metrolink spowodowały zmianę podziału zadań przewozo-
wych, przyciągając podobny udział wcześniejszych użyt-
kowników samochodów (30,5%) i autobusów (30,3%). 
Zauważono również większy udział podróży koleją do cen-
trum miasta. Podobne wnioski płyną z badań w Bergen [6]. 
Uruchomienie systemu połączeń kolejowych i tramwajo-
wych spowodowało wzrost liczby podróży realizowanych 
komunikacją zbiorową z 12,9% do 15,6% w latach 2008– 
2013. Natomiast w obszarze wpływu połączeń kolejowych 
(LRC – light rail catchment area) udział podróży komunika-
cją zbiorową wzrósł z 12,3% do 17,2%, przy stałym udziale 
podróży pieszych i spadku wykorzystania samochodu.

Powyższe wyniki mogą sugerować, że przejęcie części 
podróży z komunikacji indywidualnej powinno skutkować 
zmniejszeniem natężenia ruchu na drogach równoległych do 
linii kolejowych. W analizie połączeń kolejowych w Denver 
[7] pokazano, że nie zawsze kolej ma istotny wpływ na 
zmniejszenie natężenia ruchu, a ewentualne uwolnione re-
zerwy przepustowości układu drogowego mogą być wyko-
rzystane przez innych użytkowników.

Istotnym elementem systemu szybkiej kolei miejskiej są 
parkingi przesiadkowe Park and Ride (P+R) i Bike and Ride 
(B+R). Podczas analizy 9 tego typu parkingów w Rotterdamie 
i Hadze [8], zauważono rezygnację z dojazdów na rowerze 
do parkingów P+R na rzecz samochodu i wykorzystanie 
P+R jako parkingu docelowego, a nie przesiadkowego, 
z uwagi na bliskość celu podróży. Skutkiem może być 
zwiększenie wykorzystania samochodu przy dojazdach do 
przystanków kolejowych. Na takie zjawisko wskazują rów-
nież autorzy [9] podkreślając, że parkingi P+R są istotnym 
generatorem ruchu zachęcającym do rezygnacji z podróży 
pieszych lub komunikacją zbiorową przy dotarciu do stacji 
kolejowych. Niemniej wyniki analiz przeprowadzonych dla 
kilku parkingów przesiadkowych w Charlotte (Karolina 
Północna) [10] pokazują możliwości zmniejszenia pracy 
przewozowej samochodów osobowych wskutek urucho-
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mienia parkingów P+R (dojazd do parkingu przesiadko-
wego zamiast do celu podróży).

Reasumując, funkcjonujące systemy szybkiej kolei miej-
skiej wpływają na podział zadań przewozowych zwiększając 
wykorzystanie komunikacji zbiorowej i redukując wyko-
rzystanie samochodu w podróżach. Zgodnie z [9] podróże 
w systemie P+R stanowią około 1,5% ogółu podróży, stąd 
trudno spodziewać się istotnego wpływu parkingów P+R 
i szybkiej kolei miejskiej na redukcję zatłoczenia.

Szybka Kolej Aglomeracyjna (SKA) w Małopolsce jest 
nową usługą przewozową, która w sposób zauważalny zmie-
niła możliwości przemieszczania się na terenie województwa 
i Krakowa. Do tej pory badano głównie napełnienia pocią-
gów, postrzegany komfort podróży [11] lub dostępność do 
przystanków [12]. Przedstawione w niniejszym artykule wy-
niki badań ankietowych są pierwszą analizą dotyczącą zmian 
zachowań komunikacyjnych pasażerów SKA.

Charakterystyka Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
14 grudnia 2014 roku uruchomione zostało pierwsze po-
łączenie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) na odcinku 
Wieliczka Rynek-Kopalnia – Kraków Główny. Od tego 
czasu sieć połączeń SKA jest sukcesywnie rozwijana przez 
województwo małopolskie przy współpracy z lokalnymi wła-
dzami samorządowymi. Głównym celem SKA jest maksy-
malizacja wykorzystania przewozów kolejowych dla trans-
portu publicznego z wykorzystaniem istniejących na terenie 
województwa linii kolejowych. Szybka Kolej Aglomeracyjna 
wraz z komplementarnymi systemami takimi jak P+R 
i B+R stanowi konkurencję w stosunku do połączeń auto-
busowych i podróży realizowanych samochodem osobowym. 
Priorytetem jest zapewnienie pasażerom wysokiego komfor-
tu podróży, zwiększenie częstotliwość kursowania pociągów, 
utworzenie zintegrowanych taryf biletowych, a także zmniej-
szenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez 
przejęcie części ruchu drogowego przez transport kolejowy.

Operatorami obsługującymi linie SKA są Koleje Mało-
polskie Sp. z o.o. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (PolRegio). 
Eksploatowany na liniach SKA tabor odpowiada współcze-
snym oczekiwaniom zarówno przewoźników jak i pasaże-
rów. Stan infrastruktury i taboru zapewnia podróżnym wy-
soki komfort jazdy oraz krótkie czasy podróży.

Obecnie w ramach SKA działają trzy linie (rysunek 1) 
łączące centrum Krakowa z jego obrzeżami i ważniejszymi 
miastami Małopolski:

•	 SKA1: Wieliczka Rynek Kopalnia – Kraków Główny 
– Kraków Lotnisko, 

•	 SKA2: Kraków Główny – Sędziszów, 
•	 SKA3: Kraków Główny – Tarnów.

Linia SKA1 obsługuje pasażerów portu lotniczego 
w Balicach oraz mieszkańców Krakowa i Wieliczki. Ma ona 
charakter miejski i jest linią dowozową. Ma 26 kilometrów 
długości i 13 czynnych przystanków kolejowych. Przystanki 
zlokalizowane są blisko siebie, a sama linia w znacznej czę-
ści przebiega w pobliżu gęstej zabudowy mieszkalnej i usłu-
gowej. Pozostałe dwie linie stanowią podstawę aglomera-
cyjnych przewozów w relacjach wschód – zachód (Kraków 
Główny – Tarnów) oraz północ – południe (Kraków 
Główny – Sędziszów). Na odcinku Kraków Główny – 
Sędziszów znajduje się 18 przystanków, a długość trasy wy-
nosi 62 kilometry. Natomiast na odcinku Kraków Główny 
– Tarnów zlokalizowanych jest 21 przystanków, a długość 
trasy wynosi 76 kilometrów.

opis badania
Badania ankietowe pasażerów SKA wykonane zostały 
w lutym i marcu 2017 roku. Ankietowanie prowadzone 
było w godzinach 5:00 – 9:00 we wszystkich pociągach 
linii SKA, na każdej linii w ciągu jednego dnia roboczego. 
Uzyskane liczebności ankiet wraz z szacunkową liczbą pa-
sażerów korzystających w ciągu doby z poszczególnych linii 
podano w tabeli 1.

Rys. 1. Schemat linii SKA 
Źródło: https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/transport/szybka-kolej-aglomeracyjna-ska, odczyt  
z dn. 27.07.2017

Liczba wykonanych ankiet na tle liczby przewiezionych pasażerów

Linia Liczba 
ankiet

Średnia liczba pasażerów  
przewieziona w dobie  

w I kwartale 2017 roku**

Udział ankietowanych w liczbie 
przewiezionych pasażerów [%]

SKA1 1 178 10 015 11,8

SKA2* 832 3 100 26,8

SKA3 911 4 700 19,4

* badania były prowadzone we wszystkich pociągach osobowych na odcinku Kraków – 
Miechów i Miechów – Kraków
** dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Tabela 1

Pasażerowie wypełniali ankietę złożoną z 11 pytań do-
tyczących: motywacji podróży, źródła i celu podróży, przy-
stanku początkowego i końcowego, czasu dotarcia do przy-
stanku początkowego oraz wykorzystanego środka trans-
portu, a także środka transportu wykorzystywanego w tej 
podróży przed uruchomieniem linii SKA i zmiany miejsca 
pracy lub zamieszkania wskutek pojawienia się nowych po-
łączeń kolejowych. Ankieta była przygotowana w języku 
polskim i nie byli uwzględniani turyści zagraniczni.

Wyniki badań ankietowych
W badaniach ankietowych przeprowadzonych w pocią-
gach SKM w aglomeracji warszawskiej [3] około 60% po-
dróży odbywanych było do pracy i szkoły. W badaniach 
w Rotterdamie i Hadze [8] ujawniono 77,8% podróży do 
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pracy i 4,6% podróży związanych z nauką. Również w pre-
zentowanych badaniach uzyskano dominację podróży obli-
gatoryjnych (rysunek 2). W zależności od linii udział podró-
ży związanych z pracą stanowi od 69,2% (SKA3) do 78,0% 
(SKA1).

Badania ankietowe wykazały, że do przystanku począt-
kowego samochodem, zarówno jako kierowca jak i jako pa-
sażer, dojeżdża od 33,2% (SKA1) do 51,3% (SKA2) ankie-
towanych (rysunek 3). Wobec tego istotnym wydaje się 
tworzenie odpowiedniej infrastruktury parkingowej, umoż-
liwiającej pozostawienie samochodu przy przystankach ko-
lejowych i przesiadki na pociąg, zwłaszcza wzdłuż linii 
SKA2 i SKA3.

Udział podróży pieszych do przystanku początkowego 
jest zbliżony dla poszczególnych linii i oscyluje wokół 40%. 
Podobny, a nawet wyższy, udział podróży pieszych uzyska-
no w badaniach w aglomeracji warszawskiej [9]. Wysoki 
udział podróży pieszych jest przesłanką do poprawy do-
stępności pieszej przystanków. Samochodem jako kierowca 
najwięcej osób dojeżdża do przystanków wzdłuż linii SKA2, 
co wynika z jej przebiegu oddalonego od zabudowy. 
Zauważalny jest wysoki udział komunikacji zbiorowej 
w dojazdach do przystanków wzdłuż linii SKA1. Wynika to 
z funkcjonowania linii dowozowych na terenie gminy 
Wieliczka oraz możliwości przesiadki z miejskich linii auto-
busowych i tramwajowych na pociąg.

Analizując deklarowane przez ankietowanych czasy do-
tarcia do przystanku początkowego można zauważyć, że w 56% 
przypadków jest on krótszy niż 10 minut, a w 90% przypad-
ków – krótszy niż 20 minut. Rozkład długości czasów dotar-
cia do przystanku początkowego jest zbliżony dla poszcze-
gólnych środków transportu, poza komunikacja zbiorową 
(rysunek 4), co może wynikać z rozkładowych czasów dojaz-
du liniami dowozowymi do przystanków kolejowych.

Bardzo interesująco przedstawia się analiza zmiany 
środka transportu. Pasażerowie byli pytani jakim środkiem 
transportu wykonywali tą samą podróż przed uruchomie-
niem linii SKA. Zauważalne są różnice pomiędzy poszcze-
gólnymi liniami (rysunek 5). Pasażerowie linii SKA1 zrezy-
gnowali głównie z jazdy swoim samochodem (33,0%) oraz 
autobusami KMK (28,7%). W przypadku linii SKA2 pasa-
żerowi rezygnowali głównie z oferty prywatnych przewoź-
ników (28,6%). Niemal jedna trzecia ankietowanych pasa-
żerów linii SKA2 i połowa ankietowanych pasażerów linii 
SKA3 korzystała wcześniej z połączeń kolejowych.

W zależności od linii, od 9,1% do 17,0% ankietowa-
nych pasażerów deklarowało, że wcześniej nie wykonywało 
tej podróży. Jest to ruch wzbudzony (pojawienie się nowych 
podróży) lub zmiana źródła i celu podróży. Odnosząc uzy-
skane wartości do średniej dobowej liczby pasażerów moż-
na oszacować liczbę nowych podróży w korytarzu bada-
nych trzech linii SKA na 2600 w ciągu doby. 

W ankiecie występowało  również pytanie o zmianę miej-
sca pracy lub miejsca zamieszkania wskutek pojawienia się 
nowych połączeń SKA. Wśród wszystkich ankietowanych 
2,3% deklarowało zmianę miejsca pracy, a 2,5% zmianę 
miejsca zamieszkania.

Rys. 2. Motywacje podróży pasażerów SKA 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych

Rys. 3. Sposób dotarcia do przystanku początkowego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych

Rys. 4. Deklarowany czas dotarcia do przystanku początkowego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych

Rys. 5. Zmiana środka transportu po uruchomieniu SKA
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych
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Nawiązując do tezy o zmniejszeniu liczby dojazdów do 
centrum miasta samochodem wskutek uruchomienia po-
łączeń kolejowych przeanalizowano podróże, których po-
czątek znajduje się poza Krakowem, a koniec w Krakowie. 
Na rysunku 6 przedstawiono w jaki sposób realizowane 
były podróże spoza Krakowa do Krakowa przed urucho-
mieniem linii SKA. Wyraźnie więcej osób zrezygnowało 
z własnego samochodu wśród pasażerów linii SKA1 niż 
wśród pozostałych linii. W przypadku pasażerów linii 
SKA2 i SKA3 przed ich uruchomieniem komunikacją 
zbiorową podróżowało odpowiednio 74,1% i 75,6% ankie-
towanych, podczas gdy linią SKA1 – 57,2%. Rezygnację 
z podróży własnym samochodem (jako kierowca lub pasa-
żer) deklaruje 24,4% ankietowanych pasażerów linii 
SKA3, 25,9% ankietowanych pasażerów linii SKA2 
i 42,7% ankietowanych pasażerów linii SKA1.

Biorąc pod uwagę średnie dobowe liczby pasażerów 
korzystających z poszczególnych linii oraz deklarowane 
przez ankietowanych zmiany środka transportu, urucho-
mienie wszystkich linii SKA spowodowało zmniejszenie 
liczby samochodów wjeżdżających do Krakowa o 1200 
w ciągu doby.

Pomiary parkowania i stanu parkingów
W kwietniu i maju 2017 roku przeprowadzone zosta-
ły obserwacje stanu i napełnień parkingów przy stacjach 
i przystankach linii SKA2 i SKA3. W badaniu nie brano 
pod uwagę parkingów przy stacjach i przystankach na linii 
SKA1. Obserwowane napełnienia parkingów przedstawio-
no na rysunku 7.

Parkingi zorganizowane, np. w Bochni, Brzesku czy 
Miechowie są często przepełnione i nie posiadają rezerwy 
miejsc, wobec czego ciężko jest tam zaparkować pojazd. 
Wyjątkiem są parkingi przy stacjach Niedźwiedź, Słomniki 
czy Smroków, gdzie zadbano o zapewnienie liczby miejsc 
parkingowych przewyższających popyt. Rezerwa miejsc 
może zostać wykorzystana w przypadku zwiększenia poto-
ków pasażerskich, w tym udziału osób dojeżdżających do 
przystanku kolejowego samochodem. Kolejnym zaobser-
wowanym trendem jest niska jakość parkingów przy przy-
stankach kolejowych w mniejszych miejscowościach. 
Bardzo często parkingi nie są oznakowane jako P+R i zor-
ganizowane, duży jest również udział parkingów „dzikich”, 
a także parkowania w sposób niedozwolony lub utrudniają-
cy ruch, np. na chodnikach lub na jezdni. Nieoficjalne par-
kingi powstają także na terenach prywatnych. Zdecy do-
wanie gorsza jakość miejsc wykorzystywanych jako parkin-
gi występuje wzdłuż linii SKA2.

Analiza dostępności i dojazdów do parkingów P+R
Na rysunkach 8 i 9 pokazano obszar oddziaływania linii 
SKA. Czerwone linie prezentują najkrótszą możliwą drogę 
dojazdu z miejscowości skąd docierali pasażerowie do przy-
stanku początkowego. Niebieskim kolorem zaznaczone zo-
stały izochrony dojazdu samochodem w czasie 10 minut 
do poszczególnych parkingów przy stacjach i przystankach 
kolejowych.

Rys. 6. Zmiana środka transportu w dojazdach do Krakowa 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych

Rys. 7. Liczba pojazdów parkująca w ciągu dnia na parkingach przy stacjach i przystankach 
linii SKA2 i SKA3
Źródło: opracowanie własne

Rys. 8. Obszar oddziaływania linii SKA2 
Źródło: opracowanie własne, © autorzy OpenStreetMap
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Wyniki ankiet wśród kierowców i pasażerów samocho-
dów pokazują, że im dalej od Krakowa położony jest przy-
stanek, tym większy jest zasięg jego oddziaływania (rysu-
nek 8). O ile dojazdy do stacji Kraków Batowice są krótsze 
niż 10 minut, o tyle dojazdy do stacji Miechów znacznie 
przekraczają ten czas. Podróżowanie komunikacją podmiej-
ską może okazać się konkurencyjne wobec podróży w sys-
temie P+R.

Wyniki badań ankietowych wśród kierowców i pasaże-
rów samochodów korzystających z linii SKA3 wykazują po-
dobną zależność jak w przypadku linii SKA2. Im dalej od 
Krakowa, tym większy jest zakres oddziaływania stacji (rysu-
nek 9). Dla przykładu, przy dojazdach do stacji Tarnów pa-
sażerowie gotowi są pokonać duże odległości, aby dalej po-
dróżować koleją. Z kolei dojazdy samochodem do kolejnych 
przystanków, począwszy od przystanku Cikowice aż do przy-
stanku Kraków Prokocim mieszczą się w czasie 10 minut. Kolejnym czynnikiem poddanym analizie był iloraz 

kosztu dojazdu SKA oraz samochodem osobowym (rysu-
nek 11). W porównaniu z rysunkiem 10 widać wyraźne 
przesunięcie wykresu, co pokazuje, że koszt podróży SKA 
przy tym samym czasie jest znacznie niższy niż samocho-
dem. Dla 70,3% ankietowanych, stosunek kosztów ponie-
sionych w podróży SKA do kosztów poniesionych w podró-
ży samochodem osobowym jest mniejszy lub równy 0,55. 
Dla 91,6% ankietowanych oszczędności finansowe wsku-
tek zmiany środka dotychczasowego środka transportu na 
SKA wynoszą co najmniej 25%. Rysunek 11 pokazuje, że 
im więcej pasażer oszczędza w podróży SKA, tym chętniej 
korzysta z tego środka transportu. Niewielki (poniżej 5%) 
udział pasażerów, którzy zmienili środek transportu z sa-
mochodu na SKA przy ilorazach kosztu podróży 0,85 
i wyższych może wynikać z racjonalnego wyboru (zbyt 
mała oszczędność) lub niewystępowania podróży o takim 
ilorazie.

Podsumowanie
Uruchomienie sieci połączeń Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej 
w Małopolsce istotnie wpłynęło na zachowania komunika-
cyjne mieszkańców województwa. Pojawienie się usługi 
transportowej, oferującej wysoki komfort podróży, atrak-
cyjną cenę za bilet, wysoką częstotliwość i cykliczność 

Rys. 9. Obszar oddziaływania linii SKA2 
Źródło: opracowanie własne, © autorzy OpenStreetMap

Analiza rezygnacji z samochodu na rzecz SKA
Jednym z celów rozwijania sieci połączeń SKA jest przejęcie 
podróży realizowanych samochodami osobowymi. Potencjał 
do przejęcia przez kolej ruchu drogowego opisano za pomo-
cą ilorazów czasów i kosztów podróży. Analizę zawężono do 
linii SKA2 oraz SKA3. Spośród wszystkich wywiadów, wy-
odrębniono pasażerów, którzy zrezygnowali z podróży od-
bywanych wcześniej do Krakowa samochodem osobowym, 
a ich przystankiem docelowym była stacja Kraków Główny, 
uzyskując 192 obserwacje. W celu wykazania korzyści, ja-
kie niesie ze sobą zmiana środka transportu na powyższych 
trasach, przeanalizowano stosunek czasów oraz kosztów po-
dróży SKA i samochodem osobowym. W analizie przyjęto 
rozkładowe czasy przejazdu SKA oraz czasy przejazdu samo-
chodem w godzinach szczytu. Koszty czasu pasażerów i eks-
ploatacji pojazdów przyjęto na podstawie [14].

Na rysunku 10 pokazano zależność liczby osób, które 
zrezygnowały z samochodu osobowego, na rzecz kolei 
w zależności od oszczędności czasowych. Dla 144 pasaże-
rów (75%) oszczędność czasu mieści się w przedziale od 
25% do 45%. Wraz ze wzrostem ilorazu czasu podróży 
SKA i samochodem osobowym maleje liczba osób zmienia-
jących środek transportu. Interesujące są końcowe obser-
wacje, bliskie ilorazowi równemu 1, które pokazują, że na-
wet porównywalny czas przejazdu koleją do przejazdu sa-
mochodem może być atrakcyjny z uwagi chociażby na jego 
pewność w przypadku połączeń kolejowych.

Rys. 10. Liczba ankietowanych, którzy zrezygnowali z samochodu osobowego na rzecz SKA, 
przy danym stosunku czasów podróży SKA do czasu podróży samochodem osobowym 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 11. Liczba ankietowanych, którzy zrezygnowali z samochodu osobowego na rzecz SKA, 
przy danym stosunku kosztów podróży SKA do czasu podróży samochodem osobowym 
Źródło: opracowanie własne
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kursowania przy zachowaniu krótkiego i niezmiennego 
czasu podróży, spowodowało ugruntowanie dotychcza-
sowych zwyczajów, jak i ich zmianę. Spośród wszystkich 
ankietowanych pasażerów 27,5% podróżowało wcześniej 
koleją. Jednocześnie 26,3% ankietowanych zrezygnowa-
ło z samochodu osobowego (jako kierowca lub pasażer), 
a 18,3% z usług prywatnych przewoźników. W przypadku 
linii SKA1 wyraźnie widoczna jest rezygnacja z połączeń 
Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK), co wynika 
z przebiegu linii głównie na obszarze Krakowa.

Analizując źródła podróży samochodem do przystan-
ków kolejowych na dwóch liniach SKA2 i SKA3 dostrzec 
można podobne zależności. Zasięg oddziaływania przystan-
ku jest tym większy, im większa jest jego odległość od 
Krakowa, przy czym 90% dojazdów jest krótsza niż 20 mi-
nut. Obszary wokół Krakowa są obsługiwane przez auto-
busy aglomeracyjne, co stanowi realną alternatywę dla 
SKA, zwłaszcza dla gmin oddalonych od linii kolejowych. 
Od momentu wprowadzenia i zwiększenia liczby kursów, 
SKA staje się poważną konkurencją wobec innych środków 
transportu, zwłaszcza prywatnych przewoźników.

Parkingi funkcjonujące przy stacjach i przystankach ko-
lejowych są istotnym elementem wpływającym na poprawę 
jakości usług i wzrost potoków pasażerskich na kolei. Umoż-
liwienie pozostawienia samochodu przy stacji lub przystan-
ku mieszkańcom obszarów o słabej obsłudze komunikacją 
zbiorową niesie za sobą szereg zalet. Zmniejsza się global-
nie praca przewozowa samochodów osobowych wskutek 
skrócenia podróży do początkowej stacji lub przystanku 
kolejowego. Jednocześnie zmniejsza się udział komunikacji 
indywidualnej w dojazdach do Krakowa, co przekłada się 
na mniejszą liczbę samochodów wjeżdżających do Krakowa. 
Ujawniony stan parkingów i skala zainteresowania pasaże-
rów systemem P+R wskazuje konieczność poprawy ich ja-
kości i dostępności, co również dostrzegają władze gmin.

Analiza ilorazów kosztów i czasów podróży pokazała 
oszczędności rzędu 50% wskutek zmiany środka transpor-
tu z samochodu na kolej. W przeprowadzonym badaniu 
występuje niewiele granicznych wartości ilorazu kosztu i cza-
su. Dla oszczędności czasu i kosztu podróży rzędu 5-10% 
udział przejętych podróży przez SKA z komunikacji indy-
widualnej jest mniejszy niż 5%. Istnieje prawdopodobień-
stwo, że przy tak małej oszczędności przesiadka na kolej 
jest mało atrakcyjna. Inną możliwością jest brak takich ilo-
razów, ze względu na ukształtowanie sieci. 

Jednym z efektów uruchamiania nowych połączeń kole-
jowych może być ruch wzbudzony. W przedstawionym w ni-
niejszym artykule badaniu ujawniono 13,9% nowych po-
dróży. Jednak odnosząc liczbę nowych podróży do liczby 
podróży rozpoczynanych i kończonych w korytarzach kole-
jowych ruch wzbudzony stanowi 0,8% – 1,6% w przypad-
ku motywacji związanych z pracą oraz 0,2 – 0,3% w przy-
padku pozostałych motywacji. Jednocześnie niski udział 
podróżnych deklarujących zmianę miejsca zamieszkania lub 
pracy wskutek uruchomienia połączeń SKA świadczy o tym, 
że źródła i cele podróży pozostały niezmienne. Świadczyć to 
może o minimalnym wpływie skrócenia czasu przejazdu na 

wybór celu podróży. Należy jednak pamiętać, że większość 
zidentyfikowanych podróży to podróże obligatoryjne, 
w których wybór celu podróży często nie jest swobodny. 
Pomimo utrzymania źródeł i celów podróży istotnemu 
skróceniu uległy czasy przejazdu wskutek zmiany samo-
chodu osobowego na kolej.

Przeprowadzona analiza obejmuje jedynie osoby, które 
zmieniły swoje zachowania komunikacyjne wskutek uru-
chomienia połączeń SKA. Nieznane są preferencje i moty-
wacje pozostałych osób, które nadal korzystają z własnego 
samochodu lub innych środków komunikacji zbiorowej. 
Możliwością rozszerzenia niniejszych analiz są komplekso-
we badania ruchu, skoncentrowane zwłaszcza w koryta-
rzach kolejowych.
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Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie dokumentów kon-
cepcyjnych zawierających propozycje budowy systemu węzłów prze-
siadkowych w aglomeracji poznańskiej oraz przeprowadzenie analizy 
porównawczej zapisów zawartych w ww. opracowaniach. Analizie pod-
dano 3 dokumenty o charakterze planistycznym, w ramach których au-
torzy przewidzieli tworzenie systemu transportu zbiorowego w oparciu 
o system zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Z uwagi na fakt, 
że każda z omawianych koncepcji w odrębny sposób delimituje tzw. 
Poznański Obszar Metropolitalny przyjęto, że dla celów porównaw-
czych i statystycznych analizie zostanie poddana liczba planowanych 
węzłów na obszarze działalności Stowarzyszenia Metropolia Poznań, 
tj. mieście Poznaniu, 17 gminach powiatu poznańskiego oraz czterech 
gminach – członkach Stowarzyszenia Metropolia Poznań zlokalizowa-
nych poza powiatem ziemskim, tj. Szamotułach, Obornikach, Skokach 
i Śremie. Przegląd dokumentów został przeprowadzony przy wykorzy-
staniu opisowych i statystycznych metod analizy przestrzennej.
Słowa kluczowe: węzły przesiadkowe, Poznańska Kolej Metropolitalna, 
aglomeracja poznańska, Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Węzły przesiadkowe jako główny element 
zintegrowanego systemu transportu  
publicznego w aglomeracji poznańskiej1

Wprowadzenie
W ostatnich latach z uwagi na problemy transportowe 
występujące w największych polskich aglomeracjach do-
strzega się działania (podejmowane głównie przez władze 
samorządowe) mające na celu poprawę funkcjonowania 
systemów transportu zbiorowego. Realizacja tych działań 
ma przyczynić się przede wszystkim do poprawy dostęp-
ności i konkurencyjności transportu zbiorowego w kon-
tekście przemieszczeń wykonywanych transportem indy-
widualnym (najczęściej samochodem), których wzrost jest 
następstwem intensyfikacji procesów suburbanizacji rezy-
dencjalnej. Główną przyczyną wzrostu liczby mieszkań-
ców terenów podmiejskich jest słabość polskiego systemu 
planowania przestrzennego, który w bardzo ograniczo-
ny sposób preferuje realizację nowej zabudowy w okolicy 
istniejących już zabudowań, a z drugiej strony w bardzo 
niewielkim stopniu ogranicza powstawanie zabudowy na 
terenach przeznaczonych pod inne funkcje. W rezultacie 
funkcjonowanie transportu zbiorowego na obszarze o roz-
proszonej zabudowie skutkuje niską ofertą przewozową, 
czego rezultatem jest ograniczona konkurencyjność trans-
portu publicznego. Istotnym problemem obszarów peryfe-
ryjnych stref podmiejskich jest też niedostateczna dostęp-
ność przestrzenna środków transportu publicznego, w tym 

1  ©Transport Miejski i Regionalny, 2017.

przede wszystkim kolei, która na obszarze wielu aglomera-
cji zaczyna być konkurencyjnym środkiem transportu. 

Jednym ze sposobów na poprawę dostępności transpor-
tu publicznego i jego pełniejsze wykorzystanie na obsza-
rach zurbanizowanych jest tworzenie tzw. węzłów przesiad-
kowych. Zintegrowane węzły przesiadkowe definiuje się 
najczęściej jako miejsca, które pozwalają na sprawną, szyb-
ką zmianę środka transportu, najczęściej z mało efektywnej 
(pod względem kosztów i poziomu konkurencyjności) for-
my przemieszczania się (samochód, rower, w przypadku 
miast także autobus) na środek transportu o dużej zdolno-
ści przewozowej i wysokiej konkurencyjności czasowej 
(tramwaj, metro, kolej).  

W przypadku polskich miast wydaje się, że cały czas 
w kontekście możliwości uruchomienia sprawnego systemu 
transportu publicznego nie do końca wykorzystuje się trans-
port kolejowy.  Kolej o charakterze stricte miejskim aktual-
nie funkcjonuje jedynie w Trójmieście i Warszawie [1]. 
Ponadto w kilku miastach Polski podobne systemy są plano-
wane, m.in. we Wrocławiu [2][3], w Krako wie, Łodzi (ŁKA) 
i Szczecinie, a także w konurbacji Bydgosko-Toruńskiej [4]. 

Uruchomienie systemu kolei metropolitalnej planuje się 
także na obszarze Poznania i jego strefy podmiejskiej. 
Tworzony obecnie system ma z założenia stać się główną 
osią transportową miasta i otaczających go jednostek. 
Koncepcje funkcjonowania systemu (szczegółowo opisane 
przez Bula w [1]) wskazują na główną rolę tzw. zintegrowa-
nych węzłów przesiadkowych w poprawie dostępności do 
transportu kolejowego, którego wysoki poziom konkuren-
cyjności powinien zapewnić szybki dostęp do centrum 
Poznania oraz umożliwić sprawne przemieszczanie się po 
całym obszarze zurbanizowanym.

Celem artykułu jest przedstawienie dokumentów kon-
cepcyjnych zawierających propozycje budowy systemu 
węzłów przesiadkowych w aglomeracji poznańskiej oraz 
przeprowadzenie analizy porównawczej zapisów zawar-
tych w ww. opracowaniach. Analizie poddano 3 doku-
menty o charakterze planistycznym, w ramach których 
autorzy przewidzieli tworzenie systemu transportu zbio-
rowego w oparciu o system zintegrowanych węzłów prze-
siadkowych. Z uwagi na fakt, że każda z omawianych kon-
cepcji w odrębny sposób delimituje tzw. Poznański Obszar 
Metropolitalny przyjęto, że dla celów porównawczych i sta-
tystycznych analizie zostanie poddana liczba planowanych 
węzłów na obszarze działalności Stowarzyszenia Metropolia 
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Poznań, tj. mieście Pozna niu, 17 gminach powiatu po-
znańskiego oraz czterech gminach – członkach Stowarzy-
szenia Metropolia Poznań zlokalizowanych poza powia-
tem ziemskim, tj. Szamo tułach, Obornikach, Skokach 
i Śremie. Przegląd dokumentów został przeprowadzony 
przy wykorzystaniu opisowych i statystycznych metod 
analizy przestrzennej.

Omawiane zagadnienie badawcze jest obecnie szczegól-
nie interesujące z uwagi na możliwość finansowania infra-
struktury zintegrowanych węzłów przesiadkowych z fun-
duszy unijnych. Program budowy ZWP jest kluczowym 
programem strategicznym przewidzianym w Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim 
Obszarze Funkcjonalnym Poznania. Na budowę co naj-
mniej 40 węzłów w ramach programu P1. „Poznańska 
Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transpor-
tu publicznego wokół transportu szynowego w MOF 
Poznania”[5] przeznaczono 127 mln euro, tj. ponad 500 
mln zł. Chociażby ze względu na ten fakt warto pokusić się 
o analizę zapisów głównych dokumentów strategicznych 
w kontekście realizacji węzłów przesiadkowych w jednost-
kach tworzących aglomerację.

Podstawy teoretyczne
W pierwszej części artykułu warto zastanowić się czym jest 
„węzeł przesiadkowy”. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbioro-
wym „węzeł przesiadkowy to miejsce umożliwiające do-
godną zmianę środka transportu wyposażone w niezbędną 
dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności: 
miejsca postojowe, przystanki, punkty sprzedaży biletów 
i systemy informacyjne”. Powyższa, krótka, choć rzeczowa 
definicja prawna wskazuje zatem jednoznacznie jaka jest 
funkcja ww. obiektu oraz wymienia podstawowe elementy 
wchodzące w jego skład. 

W potocznym rozumieniu węzeł przesiadkowy oznacza 
miejsce, gdzie dokonywane są przesiadki pomiędzy różnymi 
liniami lub środkami transportu. Niekiedy stosuje się bardziej 
restrykcyjną definicję węzła przesiadkowego – np. Transport 
for London [6] kładzie nacisk na planowany charakter węzła: 
„Węzeł przesiadkowy to obiekt wybudowany w celu dokony-
wania przesiadek – jak na przykład stacja kolejowa lub auto-
busowa albo zespół przystanków tramwajowo-autobuso-
wych”. Jak podkreślają Olszewski, Krukowska i Krukowski 
[7] w dużych metropoliach tylko nieliczne podróże mogą się 
odbywać bez żadnej przesiadki, tak więc korzystanie z węzłów 
przesiadkowych jest codziennym doświadczeniem większości 
mieszkańców miast. Przesiadka jest zwykle związana z przej-
ściem pieszym na inny przystanek i z dodatkowym czasem 
oczekiwania na kolejny środek transportu. Bardziej rozbudo-
waną definicję węzła przesiadkowego zaproponowali z kolei 
autorzy „Koncepcji budowy funkcjonalnych węzłów prze-
siadkowych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności 
oraz oferowania usług komplementarnych do komunikacji 
publicznej”[8], dokumentu, który został wykonany na zle-
cenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań przy okazji reali-
zacji projektu „Masterplan dla Poznańskiej Kolei Metrop-

litalnej”. Zdaniem autorów węzeł przesiadkowy to „obszar 
w urbanistyce, w którym zachodzi bezpośredni kontakt 
lokalizacyjny sieci drogowej i transportu publicznego z ele-
mentami infrastruktury służącej do przemieszczania się lu-
dzi poza środkami transportu i oczekiwania na środki 
transportu”. Wskazuje się, że funkcję tę mogą pełnić już 
same perony i chodniki, a miejscem oczekiwania może być 
nawet fragment utwardzonego pobocza, na którym umiesz-
czony jest jedynie znak informacyjny zawierający symbol 
tramwaju, autobusu lub trolejbusu wraz z rozkładem jazdy. 

Zgodnie z ww. definicją, aby można było mówić o ist-
nieniu węzła przesiadkowego, muszą być spełnione addy-
tywnie cztery następujące warunki:

•	 w obszarze węzła muszą występować co najmniej 
dwie różne linie transportu publicznego lub jedna li-
nia transportu publicznego powiązana ze zmianą 
środka transportu z indywidualnego na zbiorowy,

•	 wykonanie co najmniej jednego przejazdu w której-
kolwiek z relacji przebiegającej przez węzeł wymaga 
zmiany środka transportu lub linii komunikacyjnej,

•	 odległość do pokonania pomiędzy punktami (stano-
wiskami wymiany pasażerów) węzła musi wynosić od 
kilku do maksymalnie 150–300 metrów (tak duże 
odległości są praktykowane tylko w przypadku naj-
większych dworców komunikacyjnych i często zawie-
rają rozwiązania inżynieryjne, które ułatwiają poru-
szanie się w obrębie węzła: dźwigi osobowe, ruchome 
schody, ruchome chodniki itp.),

•	 między stanowiskami wymiany pasażerów w obrębie 
tego samego węzła musi istnieć fizyczne połączenie, 
które możliwe jest do pokonania przez użytkowni-
ków środków transportu. 

Powyższa definicja jest zatem zdecydowanie bardziej 
rozbudowana, wskazuje nie tylko funkcje obiektów wcho-
dzących w skład węzła przesiadkowego, ale określa też pod-
stawowe parametry techniczne, które węzły muszą spełnić, 
by móc być do tego typu obiektów zaliczone. Warto zatem 
podkreślić, że w literaturze naukowej istnieje wiele definicji 
„węzła przesiadkowego”, z których większość skupia się na 
wskazaniu funkcji węzłów, część z nich wymienia elementy 
wchodzące w ich skład oraz pewne warunki zaliczenia da-
nego obiektu do kategorii węzła.

Obok rozważań czysto teoretycznych dotyczących defi-
nicji węzłów przesiadkowych warto także pokusić się 
o wskazanie cech, które powinny charakteryzować dobrze 
funkcjonujące węzły przesiadkowe. Warto podkreślić (za 
Rychlewskim [9]), że znaczenie węzłów przesiadkowych 
w realizacji funkcji transportowych na obszarach zurbani-
zowanych jest coraz większe. Co prawda istnieje możliwość, 
że pasażer jest w stanie dotrzeć do celu przy wykorzystaniu 
jednego środka transportu bez konieczności przesiadania 
się (co z punktu widzenia pasażera wydaje się być sytuacją 
optymalną), jednakże z wielu względów najczęściej na ob-
szarze wielkich miast konieczne są przesiadki między po-
szczególnymi środkami transportu zbiorowego, a także 
między transportem indywidualnym i publicznym (P&R, 
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B&R). Warto przy tym pamiętać, że przesiadka może sta-
nowić duży, wieloaspektowy koszt dla pasażera, dlatego 
ważna jest integracja, przede wszystkim przestrzenna, cza-
sowa i taryfowa w ramach węzłów.

Wskazując na dobre praktyki przy budowie zintegro-
wanych węzłów przesiadkowych należy podkreślić, że bu-
dowa węzła powinna prowadzić do ograniczenia wszystkich 
uciążliwości wynikających ze zmiany środka transportu. 
Jak wskazuje Rychlewski [9] właściwie zaprojektowany 
punkt przesiadkowy:

•	 pozwala na zmianę środka transportu w ramach jed-
nego peronu (optymalny przypadek),

•	 zakłada minimalizację pokonywanej wysokości,
•	 zakłada minimalizację pokonywanego dystansu w ra-

mach węzła
•	 wyposażony jest w dobrą informację pasażerską,
•	 wyposażony jest w komfortowe miejsce oczekiwania,
•	 wyposażony jest w usługi powiązane z funkcją trans-

portową i nie tylko.

Warto zatem przy okazji tworzenia węzłów przesiadko-
wych uwzględnić ww. zapisy zarówno dot. kwestii tech-
nicznych (budowy przestrzennej węzła – generalnie, im 
mniejszy węzeł tym lepszy), jak i niezbędnego wyposaże-
nia, które wpływa na poprawę komfortu i bezpieczeństwa 
samej przesiadki, umożliwiając jednocześnie korzystanie 
z dodatkowych usług. 

Koncepcje budowy węzłów przesiadkowych  
w aglomeracji poznańskiej
Po omówieniu zagadnień teoretycznych warto przyjrzeć się 
najważniejszym koncepcjom budowy systemu transporto-
wego aglomeracji poznańskiej oraz roli i funkcjom, jakie 
przewidziano dla poszczególnych węzłów przesiadkowych 
zlokalizowanych w Poznaniu i jego strefie podmiejskiej. 
Warto zwrócić uwagę, że potrzebę integracji transpor-
tu publicznego oraz tworzenia węzłów przesiadkowych 
w Poznaniu i jego strefie podmiejskiej wskazuje się w wielu 
opracowaniach strategicznych i planistycznych. W niniej-
szym artykule autor zdecydował się na zaprezentowanie 
trzech kluczowych, jego zdaniem, opracowań z punktu wi-
dzenia budowy systemu transportu metropolitalnego. 

Pierwszym z dokumentów jest Koncepcja Kierunków 
Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań (KKRPMP) 
[10] – opracowanie o charakterze planistycznym przygoto-
wanym przez zespół Centrum Badań Metropolitalnych 
UAM na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań. 
Głównym celem opracowania było przygotowanie spójnej, 
zdefiniowanej obszarowo i promującej zintegrowane podej-
ście do rozwiązywania problemów rozwojowych, koncepcji 
kierunków rozwoju przestrzennego metropolii oraz opraco-
wanie zasad wdrażania ustaleń koncepcji do studiów uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego. Warto podkreślić, że jest to dokument z gatun-
ku „soft planning”, czyli planowania miękkiego, nieformal-
nego. Pomimo istotnych różnic w polityce przestrzennej 

prowadzonej przez gminy i miasto Poznań, udało się wy-
pracować wspólny dokument planistyczny który pozwala 
na planowanie rozwoju przestrzennego w oparciu o zasadę 
zrównoważonego rozwoju. Warto dodać, że w 2017 roku 
zespół autorski, który przygotował dokument otrzymał za 
ww. opracowanie III Nagrodę Prezesa Rady Ministrów 
w kategorii Prace naukowo-techniczne.

W ramach opracowania wskazuje się na główną rolę kolei 
metropolitalnej w umożliwieniu przemieszczania się po ob-
szarze metropolii. Jedną z głównych wytycznych przedsta-
wionych w dokumencie jest potrzeba poprawy dostępności 
transportu publicznego poprzez budowę nowych przystan-
ków oraz tworzenie węzłów przesiadkowych integrujących 
możliwie jak najwięcej środków transportu zbiorowego i in-
dywidualnego, umożliwiając jednocześnie bezpieczne pozo-
stawienie samochodu lub roweru. W ramach dokumentu 
wskazano lokalizację głównych węzłów przesiadkowych i par-
kingów P&R i B&R. Zlokalizowano je przede wszystkim 
w największych miejscowościach gminnych, przy stacjach 
kolejowych obok których przebiega główna droga prowa-
dząca do Poznania oraz okolicy najważniejszych węzłów 
transportu publicznego w Poznaniu. Dodatkowo w ramach 
opracowania dokonano hierarchizacji stacji kolejowych (za-
równo istniejących, jak i planowanych) ze względu na kate-
gorie pociągów, które powinny daną stację lub przystanek 
obsługiwać. Powyższa klasyfikacja stanowi uzupełnienie ze-
stawienia węzłów przesiadkowych, wskazując na znaczenie 
danego węzła w sieci. Listę oraz rozmieszczenie lokalizacji 
predestynowanych do pełnienia funkcji węzła przesiadkowe-
go prezentują: tabela 1 i 2 oraz rysunek 1.

Drugim ważnym dokumentem, w którym przedstawio-
no koncepcję budowy systemu zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych jest Plan Zagospodarowania Przestrzen-
nego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego (PZP POM) 
przygotowany przez Wielkopolskie Biuro Planowania 
Przestrzennego [11]. Zgodnie z zapisami projektu Planu 
(prace nad ostateczną wersją nadal trwają) model rozwoju 
POM ma opierać się na założeniu preferencji systemów 
transportowych opartych na środkach transportu zbioro-
wego. W dokumencie przedstawia się budowę modelu zin-
tegrowanego transportu zbiorowego opartego o kolej me-
tropolitalną. Sieć kolejowa ma być organizacyjnie i prze-
strzennie powiązana z innymi podsystemami komunikacji 
zbiorowej: podmiejską komunikacją autobusową, komuni-
kacją miejską w Poznaniu w punktach przesiadkowych oraz 
z transportem indywidualnym w miejscach lokalizacji par-
kingów samochodowych P&R [11].

Koncepcja zakłada, że transport indywidualny oparty 
będzie o sieć parkingów P&R powiązanych z siecią komu-
nikacji miejskiej. Połączenie dwóch rodzajów relacji komu-
nikacyjnych (wewnętrznych – w obrębie miasta oraz ze-
wnętrznych – migracji wahadłowych) nastąpi w strefie gra-
nicy miasta i obszaru metropolitalnego, w punktach 
przesiadkowych, integrujących podsystemy komunikacji 
zbiorowej i transport indywidualny. W związku z tym w Planie 
POM zakłada się istnienie następujących kategorii punk-
tów przesiadkowych [11]: 
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Trzecim analizowanym dokumentem, w ramach które-
go wyznaczono i dokonano hierarchizacji węzłów przesiad-
kowych, jest opracowanie pt. „Koncepcja zintegrowane
go transportu publicznego w oparciu o linie Poz
nańskiego Węzła Kolejowego” (KZTP PWK) [12], 
którą w ramach projektu Master Plan dla Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej zleciło Województwo Wielkopolskie, 
a wykonało konsorcjum firm WYG Consulting Sp. z o.o. 
– Lider i WYG International Sp. z o.o. z Warszawy. W ra-
mach Planu operacyjnego wdrożenia Koncepcji zintegro-
wanego  transportu publicznego w oparciu o linie kolejowe 
Poznańskiego Węzła Kolejowego uznano, że dla zintegro-
wania wszystkich rodzajów transportu należy budować 
centra transportowe, węzły transportowe i przystanki prze-
siadkowe, przy których powinny być tworzone parkingi 
typu „Parkuj i Jedź” (P&R). 

W dokumencie przyjęto, że integracja transportowa 
w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym powinna opierać 
się na funkcjonowaniu zhierarchizowanej struktury węzłów 
i punktów integracyjnych zlokalizowanych przy planowa-
nej sieci kolei metropolitalnej. W koncepcji wyszczególnio-
no pięć rodzajów punktów transportowych (trzy rodzaje 
węzłów integracyjnych, przystanki zintegrowane oraz 
przystanki zwykłe) [12]:
1. Krajowy węzeł integracyjny (K), który obejmuje swoim 

zasięgiem znaczny obszar województwa wielkopolskie-
go, a także województw sąsiednich, umożliwiając inte-
grację multimodalną (transport regionalny autobusowy, 

Węzły przesiadkowe wskazane w Koncepcji Kierunków Rozwoju 
Przestrzennego Metropolii Poznań

Lp. Typ obiektu Węzły przesiadkowe

1 Główne węzły 
przesiadkowe

Poznań Główny, Poznań Grudzieniec, Poznań Przelot, Poznań Ławica, 
Tarnowskie Termy, Rokietnica, Szamotuły, Suchy Las, Oborniki Wlkp. 
Miasto, Skoki, Murowana Goślina, Czerwonak, Poznań Wschód, 
Poznań Garbary, Swarzędz, Poznań Miłostowo, Poznań Franowo, 
Poznań Naramowice, Poznań Umultowo, Kórnik, Gądki, Poznań 
Starołęka, Śrem, Śrem Odlewnia, Poznań Rondo Rataje, Poznań 
Rondo Śródka, Mosina, Puszczykowo, Puszczykówko, Luboń, Poznań 
Świerczewo, Poznań Dębiec, Stęszew, Dworzec Junikowo, Dopiewo, 
Palędzie, Poznań Górczyn

2 Parking P&R 
oraz B&R

Poznań Przelot, Poznań Ławica, Tarnowskie Termy, Poznań Wola, 
Kiekrz, Rokietnica, Pamiątkowo, Szamotuły, Poznań Strzeszyn, Suchy 
Las, Złotniki, Oborniki Wlkp., Oborniki Wlkp. Miasto, Skoki, Sława 
Wlkp., Murowana Goślina, Bolechowo, Owińska, Czerwonak, Poznań 
Karolin, Poznań Wschód, Kobylnica, Biskupice Wlkp., Pobiedziska, 
Poznań Miłostowo, Swarzędz, Paczkowo, Kostrzyn, Kleszczewo, 
Kórnik, Kórnik PKP, Gądki, Poznań Starołęka, Poznań Franowo, 
Poznań Umultowo, Poznań Uniwersytet, Poznań Piątkowska, Poznań 
Świerczewo, Luboń, Puszczykowo, Mosina, Iłowiec, Komorniki, 
Szreniawa, Stęszew, Poznań Górczyn, Poznań Juniowo, Dworzec 
Junikowo, Stadion Miejski (INEA Stadion), Skórzewo, Palędzi, 
Dopiewo, Buk, Otusz, Śrem

Hierarchia stacji i przystanków kolejowych wskazana w Koncepcji 
Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań

Lp. Typ pociągu Stacje i przystanki kolejowe

I Wszystkie typy pociągów Poznań Główny

II
Wszystkie oprócz między-
narodowych i EIC / EIC 
Premium

Poznań Wschód

III
TLK, IR, Regionalne 
Ekspresy, Regionalne, 
metropolitalne

Szamotuły, Oborniki Wlkp. Miasto, Kostrzyn Wlkp., 
Mosina, Buk, Poznań Dębiec, Poznań Górczyn, Poznań 
Starołęka, Pobiedziska 

IV Regionalne ekspresy, regio-
nalne, metropolitalne,

Poznań Grudzieniec, Poznań Jeżyce, Poznań Przelot, 
Poznań Ławica, Przeźmierowo, Sady, Tarnowo Podgórne, 
Tarnowskie Termy, Rokietnica, Poznań Strzeszyn, Suchy 
Las, Golęczewo, Oborniki Wlkp., Skoki, Sława Wlkp., 
Murowana Goślina, Czerwonak, Koziegłowy, Poznań 
Garbary, Kobylnica, Biskupice Wlkp., Swarzędz, Poznań 
Miłostowo, Poznań Franowo, Poznań Uniwersytet, Gądki, 
Puszczykówko, Luboń, Poznań Świerczewo, Poznań 
Wilda, Stęszew, Palędzie, Dopiewo, 

V Regionalne, metropolitalne pozostałe istniejące i planowane przystanki kolejowe

Źródło: Koncepcja Kierunków rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań, 2015 

Tabela 1

Tabela 2

Źródło: Koncepcja Kierunków rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań, 2015 

Rys. 1. Węzły przesiadkowe planowane w Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego 
Metropolii Poznań 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Koncepcji Kierunków rozwoju Przestrzennego Metropolii 
Poznań, 2015 

1) główny punkt przesiadkowy obszaru metropolitalnego 
– Metropolitalne Zintegrowane Centrum Komuni ka-
cyjne – Dworzec Główny w Poznaniu, 

2) główne węzły kolei metropolitalnej – stacje kolejowe 
miast powiatowych, 

3) punkty przesiadkowe I stopnia integrujące 3 rodzaje trans-
portu, tj. ruch kolejowy, tramwajowy i samochodowy, 

4) punkty przesiadkowe II stopnia integrujące 2 rodzaje 
transportu: ruch kolejowy i tramwajowy, ruch szynowy 
i samochodowy, 

5) punkty przesiadkowe III stopnia – przystanki kolejowe 
(z wyłączeniem miasta Poznania) integrujące ruch kole-
jowy, autobusowy, rowerowy i pieszy. 

W celu zwiększenia dostępności do kolei na obszarach 
już zurbanizowanych, lub planowanych do urbanizacji, 
przewidziano lokalizację nowych przystanków kolejowych. 
Listę i lokalizację węzłów przesiadkowych wskazanych w pro-
jekcie Planu prezentuje tabela 3 i rysunek 2.
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transport regionalny kolejowy, transport ponadregio-
nalny kolejowy, transport miejski, transport pasażerski 
międzynarodowy). Sprawowanie tych funkcji wymaga 
posiadania znaczącej i odpowiedniej infrastruktury: 
dworca kolejowego, dużego dworca autobusowego 
w bezpośredniej bliskości dworca kolejowego, parkin-
gów P+R, B+R, K+R, przystanków transportu miej-
skiego, poczekalni, obiektów handlowych, gastronomi.  

2. Regionalny węzeł integracyjny (R), obejmujący swoim 
zasięgiem kilka powiatów (głównie sąsiednich), umożli-
wiający integrację w zakresie transportu kolejowego, 
autobusowego regionalnego, miejskiego i indywidual-
nego. Infrastrukturę tego węzła stanowić powinny: 
dworzec kolejowy, regionalny dworzec autobusowy 
w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego, przy-
stanki transportu miejskiego, odpowiedniej wielkości 
(min. 50 miejsc) parkingi P+R, B+R i K+R, poczekal-
nia z funkcjami gastronomicznymi.  

3. Lokalny węzeł integracyjny (L), obejmujący swoim za-
sięgiem co najwyżej okoliczne gminy, umożliwiając in-
tegrację transportu kolejowego z transportem autobu-
sowym oraz transportem indywidualnym lub regional-
nego transportu autobusowego z transportem indywi-
dualnym. Infrastrukturę węzła będą stanowić: dworzec 
lub przystanek kolejowy, dworzec lub przystanek auto-
busowy, parkingi samochodowe P+R, K+R i rowero-
we B+R.  

4. Przystanek zintegrowany (PZ), wyróżniony przystanek 
transportu zbiorowego, który pełnić ma funkcje inte-
gracyjne. Infrastrukturę przystanków zintegrowanych 
(PZ) stanowić mają: przystanek kolejowy lub autobuso-
wy, parkingi samochodowe P+R oraz rowerowe B+R. 
Elementy te powinny być powiązane między sobą oraz 
z układem zewnętrznym możliwie krótkimi i sprawny-
mi odcinkami jezdni i chodników. 

5. Przystanek – pozostałe przystanki, nie dysponujące in-
frastrukturą służącą integracji lub posiadające taką in-
frastrukturę w ograniczonym zakresie (np. wyłącznie 
parking dla samochodów lub stojaki dla rowerów). 

Koncepcja zakłada, iż wszystkie powyższe formy orga-
nizacyjnie zintegrowane i podstawy systemu powinny 
w centrum uwagi stawiać kolej, a przede wszystkim kolej 
o znaczeniu lokalnym (metropolitalną, aglomeracyjną, re-
gionalną). Listę oraz rozmieszczenie lokalizacji predestyno-
wanych do pełnienia funkcji węzła przesiadkowego prezen-
tuje tabela 4 i rysunek 3.

Powyższe zapisy zaprezentowane w Koncepcji zintegro-
wanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznań-
skiego Węzła Kolejowego zostały uwzględnione w kolejnym 
dokumencie realizowanym w ramach Projektu Master plan 
dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, tj. „Koncepcji budo-
wy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM w kie-
runku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług 
komplementarnych do komunikacji publicznej” [8]. W ra-
mach ww. dokumentu uwzględniono węzły przesiadkowe 
w oparciu o istniejące stacje i przystanki kolejowe (nie ana-

Węzły przesiadkowe wskazane w projekcie Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego

Lp. Typ węzła przesiadkowego Węzły przesiadkowe

I Główny punkt przesiadkowy 
obszaru metropolitalnego 

Metropolitalne Zintegrowane Centrum Komunikacyjne 
w Poznaniu (Poznań Główny)

II Główne węzły kolei metro-
politalnej

Szamotuły, Oborniki Wlkp. Miasto

III Punkty przesiadkowe 
I stopnia

Poznań Franowo, Poznań Górczyn, Poznań Junikowo, 
Poznań Miłostowo, Poznań os. J. III Sobieskiego (PST/
UAM), Poznań Wschód 

IV Punkty przesiadkowe II 
stopnia

Poznań Al. Polska, Poznań Dębiec, Poznań Karolin, 
Poznań Klin Dębiecki, Poznań Naramowice, Poznań 
Piątkowska, Poznań Promienista, Poznań Starołęka, 
Poznań Strzeszyn, Poznań Ławica, Złotniki 

V Punkty przesiadkowe III 
stopnia

Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kobylnica, Kostrzyn, 
Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, 
Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Swarzędz, 
Tarnowo Podgórne 

Tabela 3

Źródło: Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, 2017

Rys. 2. Węzły przesiadkowe wskazane w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego 
Obszaru Metropolitalnego, 2017

lizowano potencjalnych nowych węzłów przy planowanych 
stacjach i przystankach). Poza tą kwestią oba dokumenty są 
ze sobą spójne.

Analiza porównawcza 
Przystępując do omówienia podstawowych założeń i wytycz-
nych przedstawionych w poszczególnych koncepcjach należy 
wspomnieć, że analiza dokumentów została przeprowadzona 
przy wykorzystaniu opisowych i statystycznych metod ana-
lizy przestrzennej. Warto podkreślić, że każda z koncepcji 
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została opracowana dla innego obszaru badań, co może mieć 
wpływ na wyniki prac. Lokalizacja węzłów przesiadkowych 
w Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii 
Poznań została wytypowana na obszarze działalności 
Stowarzyszenia Metropolia Poznań, tj. w mieście Poznaniu, 
17 gminach powiatu poznańskiego oraz czterech gminach 
– członkach Stowarzyszenia Metropolia Poznań zlokalizowa-
nych poza powiatem ziemskim, tj. Szamotułach, Obornikach, 
Skokach i Śremie. Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Poznańskiego Obszaru Metropolitalnej to dokument plani-
styczny obejmujący swym zasięgiem 45 jednostek gminnych 
zlokalizowanych w całości lub części w 12 powiatach woje-
wództwa wielkopolskiego. Z kolei Koncepcja zintegrowane-
go transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego 
Węzła Kolejowego (autorstwa WYG Consulting Sp. z o.o. 
i WYG International Sp. z o.o.) została przygotowana dla 
obszaru obejmującego tzw. daleki zasięg kolei metropolital-
nej wskazany w „Zasadach Kolei Metropolitalnej” przyję-
tych przez Partnerów projektu „Masterplan dla Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej” (jednostki zlokalizowane przy liniach 
kolejowych w odległości do 70 km od Poznania). Z uwagi 
na ww. różnice uznano, że dla celów porównawczych i sta-
tystycznych analizie przestrzennej zostanie poddana liczba 
oraz lokalizacja planowanych węzłów na obszarze działalno-
ści Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Wspomniane opracowania różnią się także zakresem 
czasowym realizacji dokumentów. Koncepcja Kierunków 
Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań zakłada reali-
zację planów do 2030 roku. W Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego POM przyjmuje się horyzont czasowy 
zbieżny ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskie-
go tj. do 2020 roku. Z kolei Koncepcja zintegrowanego 
transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego 
Węzła Kolejowego (autorstwa WYG Consulting Sp. z o.o. 
i WYG International Sp. z o.o.) zakłada dwuetapową reali-
zację planów, tj. do roku 2025 i 2040. 

Przystępując do analizy rozmieszczenia węzłów prze-
siadkowych warto zwrócić uwagę na fakt, iż mimo bardzo 
podobnych założeń przyjętych w ramach powyższych do-
kumentów, uwzględniających kluczową rolę kolei metro-
politalnej i transportu zbiorowego w obsłudze obszaru ba-
dań, prezentowane dokumenty znacznie różnią się między 
sobą w kwestii wskazania lokalizacji głównych węzłów 
przesiadkowych. Dokumenty planistyczne (KKRPMP 
i PZP POM) zakładają budowę ZWP również w lokaliza-
cjach pozbawionych sieci kolejowej (w oparciu o sieć połą-
czeń tramwajowych i autobusowych), które z uwagi na 
strukturę przestrzenną aglomeracji powinny również pełnić 
ww. funkcję. Z kolei w ramach dokumentów, które powsta-
ły przy okazji realizacji Masterplanu dla Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej (KZTP PWK) autorzy wskazali lokaliza-
cję węzłów w oparciu jedynie o kolej (co wynikało z przed-
miotu zamówienia). Przy analizie powyższej koncepcji nale-
ży uwzględnić dodatkowo węzły zlokalizowane z dala od 
kolei, z których część może mieć istotne znaczenie dla 
funkcjonowania systemu transportu zbiorowego w aglome-
racji (np. Rondo Rataje, Rondo Śródka, Dworzec Skórzewo).

Węzły przesiadkowe wskazane w Koncepcji zintegrowanego transportu 
publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego oraz 
w Koncepcji budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM 

w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług  
komplementarnych do komunikacji publicznej

Lp. Typ węzła przesiadkowego Węzły przesiadkowe

1 Węzły przystankowe  
znaczenia krajowego 

Poznań Główny

2 Węzły przystankowe  
znaczenia regionalnego

Szamotuły, Poznań-Wschód

3 Węzły przystankowe  
znaczenia lokalnego

Kostrzyn, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki 
Wlkp., Pobiedziska, Poznań-Zawady (proponowany)*, 
Poznań-Górczyn, Rokietnica, Swarzędz

4 Przystanki zintegrowane

Bolechowo, Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kiekrz, Kobylnica, 
Oborniki Wlkp. Miasto, Owińska, Palędzie, Pamiątkowo, 
Poznań-ul. 28 Czerwca 1956 (proponowany)*, 
Poznań-Franowo (proponowany)*, Poznań-Garbary, 
Poznań-Strzeszyn, Poznań-ul.Hetmańska (propono-
wany)*, Poznań-ul.Nowowiejskiego (proponowany)*, 
Puszczykowo, Puszczykówko, Skoki, Sława Wlkp., 
Stęszew, Złotniki

5 Przystanki pozostałe istniejące i planowane przystanki kolejowe 

* węzeł przesiadkowy nie uwzględniony w Koncepcji budowy funkcjonalnych węzłów przesiadko-
wych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych do 
komunikacji publicznej

Tabela 4 

Źródło: Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego, 2014

Rys. 3. Węzły przesiadkowe wskazane w Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego  
w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego oraz w Koncepcji budowy funkcjonalnych 
węzłów przesiadkowych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług 
komplementarnych do komunikacji publicznej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego w oparciu  
o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego, 2014

Każdy z dokumentów zawiera propozycję hierarchizacji 
węzłów, co zdaniem autora artykułu jest założeniem słusz-
nym. Istotne różnice występują przy określaniu kategorii 
poszczególnych węzłów. Najczytelniejsza pod tym wzglę-
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dem jest koncepcja KZTP PWK (autorstwa WYG 
Consulting Sp. z o.o. i WYG International Sp. z o.o. oraz 
Blue Ocean Business Consulting), która jednoznacznie de-
finiuje kategorie poszczególnych węzłów, objaśniając z cze-
go wynika przyporządkowanie danego węzła do odpowied-
niej kategorii. Autorzy koncepcji zaproponowali budowę 
35 węzłów przesiadkowych. 

Mniej czytelny podział zaprezentowano w PZP POM, 
w której autorzy zdefiniowali 3 kategorie węzłów przesiad-
kowych (I-III), dodatkowo dzieląc je na węzły i punkty prze-
siadkowe, co docelowo pozwoliło dokonać podziału na 5 ka-
tegorii węzłów. Co istotne w przypadku klasyfikacji węzłów 
w ramach PZP POM, dokument w przeciwieństwie do po-
zostałych opracowań nie zaliczał wszystkich stacji i przystan-
ków kolejowych do kategorii węzła przesiadkowego, wska-
zując jedynie na węzły o znaczeniu co najmniej gminnym, 
w ramach których następowała rzeczywista integracja co 
najmniej 2 środków transportu (w tym lokalnego transportu 
zbiorowego). Przystanki i stacje kolejowe, które w opinii ze-
społu autorskiego nie mają cech węzła przesiadkowego, nie 
zostały w powyższej klasyfikacji uwzględnione, stąd jest to 
najmniej liczne zestawienie. W PZP POM zaproponowano 
budowę 33 węzłów i punktów przesiadkowych na obszarze 
działalności Stowarzyszenia Metropolia Poznań. 

Klasyfikacja węzłów przesiadkowych zaprezentowana 
w KKRPMP jest z kolei najbardziej złożona. W ramach klasy-
fikacji wskazano węzły przesiadkowe oraz lokalizację parkin-
gów P&R. Dodatkowo dokonano hierarchizacji stacji kolejo-
wych (zarówno istniejących, jak i planowanych) ze względu na 
kategorie pociągów, które powinny daną stację lub przystanek 
obsługiwać. Powyższa klasyfikacja stanowi uzupełnienie zesta-
wienia węzłów przesiadkowych, wskazując na znaczenie dane-
go węzła w sieci. Łącznie wskazano 39 tzw. głównych węzłów 
przesiadkowych oraz 55 lokalizacji parkingów P&R. 

Bardzo wyraźne różnice pomiędzy omawianymi kon-
cepcjami można dostrzec przede wszystkim analizując 
wskazania lokalizacji i miejsca w hierarchii poszczególnych 
zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Występowanie 
powyższych różnic wynika przede wszystkim z przyjętej 
klasyfikacji podziału węzłów na kategorie oraz braku jed-
noznacznych wskazań funkcji dla danego terenu (węzła) 
w ramach polityk przestrzennych prowadzonych przez jed-
nostki gminne. 

Zastrzeżeń nie budzi lokalizacja głównego węzła przesiad-
kowego w mieście, którym zgodnie z zapisami wszystkich 
omawianych koncepcji powinien być główny dworzec kolejo-
wy w Poznaniu. W powyższym kontekście warto zatem zwró-
cić uwagę na szeroko omawiany w literaturze naukowej pro-
blem funkcjonalności i estetyki ww. obiektu. W dokumentach 
zakłada się, że ZWP przy dworcu głównym ma być najważ-
niejszym węzłem przesiadkowym aglomeracji, w ramach któ-
rego będzie następowała integracja niemalże wszystkich form 
transportu (za wyjątkiem transportu lotniczego). 

Większe rozbieżności można odnaleźć w omawianych 
dokumentach analizując lokalizację i pozycję w hierarchii 
pozostałych węzłów przesiadkowych (choć warto zazna-
czyć, że generalnie koncepcje są ze sobą spójne, a różnice 

dotyczą kilku węzłów). Przykładowo w KKRPMP zakłada 
się, że drugim najważniejszym węzłem przesiadkowym 
w aglomeracji będzie stacja Poznań Wschód. Podobne zało-
żenie znalazło się w Koncepcji zintegrowanego transportu 
publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła 
Kolejowego (autorstwa WYG Consulting Sp. z o.o. i WYG 
International Sp. z o.o.) oraz Koncepcji budowy funkcjo-
nalnych węzłów przesiadkowych PKM w kierunku zwięk-
szenia ich dostępności oraz oferowania usług komplemen-
tarnych do komunikacji publicznej autorstwa Blue Ocean 
Business Consulting, w których omawiana stacja została 
zaklasyfikowana jako węzeł przesiadkowy znaczenia regio-
nalnego. Z kolei w projekcie Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego przygoto-
wanego przez WBPP stację Poznań Wschód zaklasyfiko-
wano jako punkt przesiadkowy pierwszego stopnia, a za-
tem jako obiekt o dużo niższej pozycji w hierarchii węzłów. 

Duże zróżnicowanie zapisów zawartych w dokumen-
tach w kontekście miejsca danego węzła w hierarchii moż-
na dostrzec analizując również przypadek stacji 
w Obornikach Wlkp. Aktualnie głównym punktem prze-
siadkowym w mieście w relacjach z udziałem kolei jest sta-
cja Oborniki Wlkp., jednakże ze względu na lokalizację 
zabudowy i układ sieci transportu zbiorowego w mieście 
planuje się, by docelowo to stacja Oborniki Wlkp. Miasto 
przejęła funkcję głównego ZWP (gmina uzyskała nawet 
dofinansowanie na budowę tego węzła). Niestety część 
koncepcji (autorstwa WYG Consulting Sp. z o.o. i WYG 
International Sp. z o.o. oraz Blue Ocean Business Con-
sulting) nie uwzględnia ww. założenia, wskazując na wyż-
szą pozycję w hierarchii stacji Oborniki Wlkp. Powyższy 
przykład wskazuje na fakt, że warto przy okazji dokonywa-
nia klasyfikacji poszczególnych węzłów wczytać się w plany 
i działania prowadzone przez same jednostki. 

Duży problem w kontekście zaklasyfikowania danego 
węzła do odpowiedniej kategorii może generować brak 
określenia docelowej funkcji ZWP w ramach polityki 
transportowej i przestrzennej realizowanej przez jednostkę. 
Przykładem w mieście Poznaniu może być planowana loka-
lizacja węzła przesiadkowego Poznań Świerczewo (zw. też 
Poznań 28 Czerwca lub Poznań Klin Dębiecki). Rozwój 
tego węzła wiąże się z obniżeniem rangi węzła Poznań 
Dębiec, z uwagi na bliską lokalizację planowanego przy-
stanku. W rezultacie w analizowanych koncepcjach można 
odnaleźć znaczne rozbieżności co do funkcji i docelowej po-
zycji w hierarchii, węzła zlokalizowanego przy stacji Poznań 
Dębiec (klasyfikowanego zarówno jako główny węzeł prze-
siadkowy, jak i przystanek kolejowy, a zatem najniżej w hie-
rarchii). Powyższe problemy wynikają z braku deklaracji 
miasta czy węzeł Świerczewo (Dębina, Klin Dębiecki) bę-
dzie rzeczywiście realizowany. Podobnie sytuacja wygląda 
w przypadku węzła Poznań Junikowo. Część koncepcji za-
kłada przedłużenie linii tramwajowej do przystanku kolejo-
wego i utworzenie węzła w jego okolicy (co zresztą wydaje 
się właściwym rozwiązaniem). Z drugiej strony, z uwagi na 
rozbudowę dworca autobusowo – tramwajowego Junikowo 
w ostatnich latach, trudno spodziewać się szybkiej realizacji 
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planów, co uwzględnia także część z analizowanych kon-
cepcji. Analogiczny problem dotyczy także kilku innych 
węzłów przesiadkowych, zlokalizowanych przede wszyst-
kim w Poznaniu (Franowo, Miłostowo, Starołęka).

Tabela 5 prezentuje zestawienie wszystkich uwzględnio-
nych w analizowanych dokumentach węzłów przesiadko-
wych. Łącznie autorzy ww. dokumentów zaproponowali 
budowę 75 zintegrowanych węzłów przesiadkowych. 
Warto podkreślić, że tylko 32 z planowanych węzłów zna-
lazło się w zestawieniu we wszystkich opracowaniach (56 
bez uwzględnienia zapisów PZP POM, który w swojej kla-
syfikacji nie uwzględniał wszystkich przystanków kolejo-
wych jako węzłów przesiadkowych), co oznacza, że zasad-
ność realizacji blisko 20 wskazanych w koncepcjach ZWP 
może budzić wątpliwości. 

Ciekawe rezultaty przynosi także analiza rozmieszczenia 
głównych węzłów przesiadkowych w ramach poszczególnych 
koncepcji. Okazuje się, że Koncepcja zaprezentowana 
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego 
Obszaru Metropolitalnego opracowana przez Wielkopolskie 
Biuro Planowania Przestrzennego, a więc instytucję podległą 
Marszałkowi Wielkopolskiemu, w większym stopniu wska-
zuje na konieczność realizacji węzłów w samym Poznaniu, 
aniżeli w jednostkach zlokalizowanych pod miastem. Zgodnie 
z zapisami dokumentu aż 17 z 33 węzłów przesiadkowych 
zaplanowano w mieście Poznaniu, pozostałe 16 w strefie pod-
miejskiej. Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego 
Metropolii Poznań zakłada realizację ponad 40% węzłów 
w mieście centralnym aglomeracji (16 z 39), z kolei najwięk-
szą dekoncentrację ZWP przewidziano w Koncepcji zintegro-
wanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego 
Węzła Kolejowego (autorstwa WYG Consulting Sp. z o.o. 
i WYG International Sp. z o.o.) oraz Koncepcji budowy 
funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM w kierunku 
zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komple-

Węzły przesiadkowe wskazane w analizowanych dokumentach wraz  
z ich zaklasyfikowaniem do odpowiedniej kategorii w hierarchii węzłów

Lp. Węzeł przesiadkowy KKRPMP
(I – V)

Projekt PZPPOM
(I – V)

KZTP PWK  
(I – V)

19 Rokietnica GWP, P&R IV V III
20 Swarzędz GWP, P&R IV V III
21 Dopiewo GWP, P&R IV V IV
22 Skoki GWP, P&R IV V IV
23 Stęszew GWP, P&R IV V IV
24 Palędzie GWP, P&R IV - IV
25 Gądki GWP, P&R IV - V
26 Suchy Las GWP, P&R IV - V
27 Tarnowskie Termy GWP, P&R IV - V
28 Poznań Garbary GWP IV - IV
29 Puszczykówko GWP IV - IV
30 Poznań Grudzieniec GWP IV - V
31 Poznań Uniwersytet P&R IV III V
32 Oborniki Wlkp. P&R IV IV III
33 Poznań Strzeszyn P&R IV IV IV
34 Czerwonak P&R IV V IV
35 Kobylnica P&R IV V IV
36 Sława Wlkp. P&R IV - IV
37 Biskupice WLKP. P&R IV - V
38 Poznań Wilda 

(Hetmańska) - IV - IV
39 Golęczewo - IV - V
40 Koziegłowy - IV - V
41 Poznań Jeżyce - IV - V
42 Przeźmierowo - IV - V
43 Sady - IV - V
44 Tarnowo Podgórne - IV - V
45 Poznań Naramowice GWP V IV V
46 Poznań Dębiec GWP V - V
47 Śrem Odlewnia GWP V - V
48 Puszczykowo GWP, P&R V V IV
49 Śrem GWP, P&R V - V
50 Poznań Junikowo P&R V III V
51 Złotniki P&R V IV IV
52 Poznań Karolin P&R V IV V
53 Bolechowo P&R V - IV
54 Kiekrz P&R V - IV
55 Owińska P&R V - IV
56 Pamiątkowo P&R V - IV
57 Iłowiec P&R V - V
58 Komorniki P&R V - V
59 Kórnik – stacja kolejowa P&R V - V
60 Otusz P&R V - V
61 Paczkowo P&R V - V
62 Poznań Wola P&R V - V
63 Szreniawa P&R V - V
64 Poznań Zawady - V - III
65 Poznań Nowowiejskiego - V - IV
66 Poznań Rondo Rataje GWP - - -
67 Poznań Rondo Śródka GWP - - -
68 Kórnik – miasto GWP, P&R - - -
69 Poznań Dworzec 

Junikowo GWP, P&R - - -
70 Poznań Umultowo GWP, P&R - - -
71 Poznań Piątkowska P&R - IV -
72 INEA Stadion P&R - - -
73 Kleszczewo P&R - - -
74 Skórzewo P&R - - -
75 Poznań Promienista - - IV -

Węzły przesiadkowe wskazane w analizowanych dokumentach wraz  
z ich zaklasyfikowaniem do odpowiedniej kategorii w hierarchii węzłów

Lp. Węzeł przesiadkowy KKRPMP
(I – V)

Projekt PZPPOM
(I – V)

KZTP PWK  
(I – V)

1 Poznań Główny GWP I I I
2 Poznań Wschód GWP, P&R II III II
3 Szamotuły GWP, P&R III II II
4 Oborniki Wlkp. Miasto GWP, P&R III II IV
5 Poznań Górczyn GWP, P&R III III III
6 Poznań Starołęka GWP, P&R III IV V
7 Kostrzyn Wlkp. GWP, P&R III V III
8 Mosina GWP, P&R III V III
9 Pobiedziska GWP, P&R III V III

10 Buk P&R III V IV
11 Poznań Dębiec GWP III IV V
12 Poznań Franowo GWP, P&R IV III IV
13 Poznań Miłostowo GWP, P&R IV III V
14 Poznań Świerczewo (Klin 

Dębiecki, 28 Czerwca) GWP, P&R IV IV IV
15 Poznań Ławica GWP, P&R IV IV V
16 Poznań Przelot GWP, P&R IV IV -
17 Luboń GWP, P&R IV V III
18 Murowana Goślina GWP, P&R IV V III

Źródło: opracowanie własne na podstawie Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego w oparciu 
o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego, 2014; Projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, 2017; Koncepcji Kierunków rozwoju Przestrzennego 
Metropolii Poznań, 2015 

Tabela 5

Tabela 5 cd.
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mentarnych do komunikacji publicznej autorstwa Blue 
Ocean Business Consulting (ww. koncepcje wymieniają z na-
zwy jedynie węzły zaklasyfikowane co najmniej jako przy-
stanki zintegrowane, klasyfikując pozostałe stacje i przystanki 
(w tym również poznańskie), jako węzły najniższej kategorii, 
co ma swoje przełożenie na statystyczny obraz rozmieszczenia 
węzłów).

Podsumowanie
Powszechnie uznaje się, że węzły przesiadkowe przyjazne dla 
pasażerów odgrywają znaczącą rolę w zwiększaniu atrak-
cyjności i poprawy konkurencyjności transportu publiczne-
go. Warto podkreślić, że w przypadku wielkich miast sieć 
transportu ukształtowana jest najczęściej w sposób, który 
wymusza istnienie węzłów przesiadkowych. Budowa węzła 
przesiadkowego skutkuje w zdecydowanej większości przy-
padków podniesieniem komfortu oczekiwania na pojazd 
i przemieszczania się w ramach węzła, poprawą informacji 
pasażerskiej, czy poprawą usług komplementarnych ofero-
wanych w ramach węzła [9]. Z tego też względu istnieje 
zapotrzebowanie na budowę zintegrowanych węzłów prze-
siadkowych, szczególnie na obszarach zurbanizowanych, 
takich jak aglomeracja poznańska. 

Celem niniejszego artykułu było przedstawienie kon-
cepcji budowy węzłów przesiadkowych w aglomeracji po-
znańskiej oraz porównanie zapisów ww. koncepcji. Przepro-
wadzone analizy dowiodły, że pomimo wielu podobnie 
brzmiących zapisów analizowane dokumenty różnią się 
między sobą dość znacznie, co jest wynikiem przede wszyst-
kim zróżnicowanego zakresu przestrzennego i czasowego 
poszczególnych opracowań oraz odmienną metodologią 
wyznaczania poszczególnych klas węzłów. Wskazane opra-
cowania powstawały w różnych okresach czasu, co z uwagi 
na zmieniającą się politykę przestrzenną jednostek gmin-
nych może mieć wpływ na ostateczne zaklasyfikowanie da-
nego węzła przesiadkowego do odpowiedniej kategorii. 

Uzasadniony do niedawna wydawał się być pomysł wypra-
cowania (w oparciu o zapisy ww. dokumentów) jednolitej kon-
cepcji budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych na 
analizowanym obszarze. Warto podkreślić, że przestawiona 
w artykule Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego 
Metropolii Poznań miała z zasady być wspólną koncepcją 
władz samorządowych wszystkich szczebli, uzgodnioną i reali-
zowaną przy współudziale każdej z jednostek szczebla lokalne-
go i regionalnego. Niestety ostatni projekt Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego POM opracowany przez instytucję 
podległą samorządowi regionalnemu w wielu aspektach nie 
jest spójny z ww. koncepcją, zarówno pod względem obszaru 
badań (odrębna delimitacja), jak i metodologii. Z kolei zamó-
wione przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań przy okazji 
realizacji projektu Masterplan dla Poznańskiej Kolei Metro-
politalnej dokumenty: „Koncepcja zintegrowanego transpor-
tu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kole-
jowego” i „Koncepcji budowy funkcjonalnych węzłów prze-
siadkowych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności 
oraz oferowania usług komplementarnych do komunikacji 
publicznej” uwzględniały jedynie zintegrowane węzły prze-

siadkowe zlokalizowane przy istniejących i planowanych sta-
cjach kolejowych, co jednoznacznie dyskrymi nowało jednostki 
gminne pozbawione dostępu do sieci kolejowej, realizujące 
swój transport zbiorowy w oparciu o dowóz pasażerów do wę-
złów sieci tramwajowej miasta Poznania. 

Aktualnie trwają procedury konkursowe, których celem 
jest przyznanie środków finansowych na budowę ZWP z puli 
ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Warto 
podkreślić, że w wyniku przeprowadzonych do tej pory III 
edycji konkursu na dofinansowanie budowy węzłów udało się 
przyznać środki na realizację 28 obiektów (stan na 14.07.2017). 
Planuje się, że do końca 2018 roku wszystkie konkursy zosta-
ną rozstrzygnięte w wyniku czego powstanie co najmniej 40 
zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Odpowiedź na py-
tanie o zgodność realizacji węzłów przesiadkowych z zapisami 
dokumentów strategicznych analizowanych w artykule będzie 
możliwa dopiero po zakończeniu realizacji całego programu 
P1. „Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja sys-
temu transportu publicznego wokół transportu szynowego 
w MOF Poznania”.
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Streszczenie: W pierwszej części artykułu autor skupił się na teo-
rii i dobrych praktykach budowy modeli w skali mikro na Wyspach 
Brytyjskich. W drugiej części posłużył się ich realnym przykładem, wy-
korzystując projekt przebudowy ronda Kirwan w mieście Galway, gdzie 
odpowiadał za budowę modelu ruchu. Na rzecz projektu wykonano 
szeroko zakrojone pomiary ruchu, które posłużyły do budowy modelu. 
Sam model został opracowany zgodnie z zasadami zarówno angielski-
mi, jak i irlandzkimi. Dla obu szczytów przyjęto dwie godziny symu-
lacji z analizą godziny szczytu i podziałem na 15-minutowe interwały. 
Wymagający proces kalibracji i walidacji oparty był na przeprowadzo-
nych badaniach ruchu. W prognozach wykorzystano dane pochodzące 
z modelu strategicznego West Region Model Irlandii oraz oprogramo-
wania LinSig. Pozwoliło to wykorzystać dane pochodzące z zewnętrzne-
go modelu oraz dokonać wstępnej selekcji najlepszych opcji. Następnie 
zbudowano modele prognostyczne w Vissimie, zarówno w wariancie in-
westycyjnym, jak i bezinwestycyjnym. Na ich bazie dokonano analizy, 
która wykazała, że inwestycja wpływa na poprawę warunków rucho-
wych, zmniejszenie strat czasu i długości kolejek. Model i proponowana 
opcja zostały zaakceptowane i przekazane do dalszych opracowań.
Słowa kluczowe: modele mikrosymulacyjne, Wielka Brytania, Irlandia, 
Vissim

Modelowanie mikrosymulacyjne  
na Wyspach Brytyjskich,  
teoria i praktyka, część 21

Wprowadzenie
Wykorzystanie modeli symulacyjnych jest coraz częstszą 
praktyką nie tylko przy projektowaniu strategicznych in-
westycji w skali regionu czy miasta, ale także dla mniej-
szych, lokalnych projektów. Dzięki możliwościom odpo-
wiedniego oprogramowania możliwe jest przetestowanie 
z dużą dokładnością wpływu poszczególnych zmian infra-
strukturalnych czy organizacyjnych na wybrany wycinek 
sieci drogowej. Z racji na dużą rolę modeli symulacyj-
nych przy analizach i budowie strategii transportowej na 
Wyspach Brytyjskich, wykształcono na tamtejszym rynku 
szereg praktyk spisanych w odpowiednich państwowych 
lub miejskich dokumentach. Dla modeli w skali mikro 
najważniejszym dokumentem jest publikacja jednostki 
miejskiej Transport for London o tytule Traffic Modelling 
Guideline. Wysoka jakość tego opracowania sprawiła, że za-
warte tam praktyki zostały rozpowszechnione w podobnej 
formie m.in. w Irlandii i Australii. 

W pierwszej części artykułu autor poruszył kwestie za-
sad i dobrych praktyk przy budowie modeli mikrosymula-
cyjnych na Wyspach Brytyjskich. Doświadczenia zdobyte 
przy pracy przy tych projektach pozwoliły na szersze zrozu-
mienie problematyki budowy modeli w tej skali oraz po-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017.

znanie newralgicznych elementów, które wymagają naj-
większej skrupulatności. W drugiej części artykułu przed-
stawiono przykład modelu symulacyjnego z tamtejszego 
rynku2.

zakres projektu
Celem projektu była przebudowa węzła drogowego w mie-
ście Galway w Irlandii. Galway, mimo że jest miastem 
o populacji jedynie 75 tysięcy mieszkańców, jest jednym 
z największych ośrodków w kraju i głównym miastem za-
chodniej Irlandii. Analizowany węzeł o nazwie Kirwan zlo-
kalizowany jest w północnej części miasta i łączy dwie drogi 
krajowe, N6 i N84 prowadzące na północ i wschód kraju 
(rysunek 1). W bezpośrednim sąsiedztwie ronda znajdują 
się dwa duże pasaże handlowe, centrum biznesowe, biu-
rowce, parkingi oraz hotele, które w znaczący sposób wpły-
wają na warunki ruchu.

Celem projektu był wybór najlepszej propozycji przebu-
dowy istniejącego ronda na skrzyżowanie sterowane sygnali-
zacją – aktualny układ drogowy nie był w stanie przenieść 
potoków ruchu, co wiązało się ze stratami czasu i długimi 
kolejkami [1]. Kolejki potrafiły osiągać długość nawet 1600 
metrów na wlocie północnym w szczycie porannym (wlot A 
na rysunku 1). Wynikało to z dużych natężeń ruchu w połu-
dnie – zachód (wloty B i D); z racji na ruch lewostronny, 
manewr prawoskrętu na rondzie blokował dwa inne wloty 
(A i E), generując znaczne straty czasu. Znaczące kolejki na 
wlocie A powodowały także, że część użytkowników ruchu 

2 W artykule opisano pracę nad wybranym projektem irlandzkim, w którym za-
stosowano zarówno irlandzkie, jak i brytyjskie wytyczne dotyczące modelowania. 
Autor niniejszego artykułu był odpowiedzialny za wszystkie prace związane z mo-
delem mikrosymulacyjnym stworzonym w oprogramowaniu Vissim na poczet po-
wyższego projektu.

Rys. 1. Lokalizacja przedmiotu analiz 
Źródło: BingMaps
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wybierało objazd przez okoliczne osiedle Tirellan (rysu-
nek 2). W angielskojęzycznej nomenklaturze zjawisko to 
nazywane jest „rat-running”. Początkowo lokalne władze 
próbowały przeciwdziałać tym zachowaniom przez wpro-
wadzenie uspokojenia ruchu na osiedlowych drogach (ogra-
niczenia prędkości stosownym oznakowaniem oraz progi 
zwalniające), nie wpłynęło to jednak na poprawę ruchu. 
Minimali zowanie tych zachowań było jednym z celów ni-
niejszego projektu. 

Na potrzeby modernizacji zostało opracowanych 6 po-
tencjalnych projektów przebudowy. Analizowanymi latami 
mały być 2019 i 2034 z modelem na rok bazowy 2017. 
Jako zakres modelu mikro w programie Vissim przyjęto 
wycinek drogi pomiędzy dwoma dużymi skrzyżowaniami 
– rondo Kirwan będące istotą projektu i skrzyżowanie 
Bodkin wraz z otaczającą siecią. Wybrany obszar sieci obra-
zuje rysunek 3. Na potrzeby modelu wykonano następują-
ce pomiary: natężeń, czasu przejazdu oraz długości kolejek. 
Pomiarami natężeń objęte było łącznie 6 skrzyżowań oraz 
rondo, co przełożyło się na 77 zbadanych relacji. Pomiary te 
przeprowadzono między 7:00 a 19:00 w 5-minutowych in-
terwałach, dzięki czemu można było określić godzinę szczy-
tu porannego i popołudniowego. Model poranny zbudowa-
no dla okresu 7:30–9:30 z analizą dla 8:00–9:00, z kolei 
popołudniowy reprezentował godzinę 15:30–17:30 z ana-

lizą dla 16:00–17:00 (modele uwzględniały tzw. „warm-
-up” i „cooldown”). Przyjęto 15-minutowe interwały zgod-
nie z dobrą praktyką [2]. Sumaryczne natężenia ruchu z po-
miarów wybranych skrzyżowań obrazuje rysunek 4.

Maksymalna długość kolejki została zmierzona dla 
wszystkich wlotów Kirwan i Bodkin, ponownie w interwa-
łach 5-minutowych pomiędzy 7:00 a 19:00. Do budowy 
modelu wykorzystano wyniki zgodnie z przyjętymi godzi-
nami szczytu. Pomiary czasu przejazdu wykonane były 
między 7:00–10:00 oraz 15:00–18:00, co pozwoliło osią-
gnąć zadowalającą próbę. 

Należy zwrócić uwagę na szeroko zakrojone pomiary ru-
chu. Pozwoliło to z dużą pewnością określić godzinę szczytu 
i warunki ruchu panujące w analizowanym obszarze. 
Obejmowały łącznie 12 godzin ruchu w zwykłym dniu robo-
czym i poza budową rzeczonego modelu, mogą zostać wyko-
rzystane w pracach nad innymi opracowaniami.

Geometria sieci została oparta o udostępnione podkłady 
CAD. Dodatkowo pozyskano bogatą bazę zdjęć z wizji lo-
kalnej, pozwalającej poznać specyfikę wielu miejsc na sieci. 
Model wymagał stworzenia ponad 21 bieżących kilome-
trów odcinków drogowych (uwzględniając oba kierunki). 
Przy odwzorowywaniu sieci położono duży nacisk na szcze-
gółowość i dokładność odcinków, uwzględniając geometrię 
skrzyżowań, linie zatrzymań i lokalizacje sygnalizatorów.  
Pozwoliło to zarówno oddać realistycznie ruch pojazdów na 
sieci, jak i przygotować wizualizację 3D. Zakres modelu ce-
lowo został tak opracowany, by możliwe było użycie meto-
dy rozkładu statyczno-dynamicznego. Między poszczegól-
nymi krańcami sieci możliwe jest wytyczenie tylko jednej 
trasy, a potoki ruchu miały pochodzić z macierzy. Osta-
tecznie wytyczono 16 wlotów do sieci, co przełożyło się na 
konieczność opracowania macierzy o rozmiarze 16x16. 
Zamodelowany obszar skrzyżowania przedstawia rysu-
nek 5, a zbliżenie na rondo Kirwan – rysunek 6.

Na zadanym obszarze funkcjonuje ograniczenie prędkości 
do 50 km/h, co jest standardowym ograniczeniem prędkości 
w terenie zabudowanym w Irlandii. Na potrzeby modelu nie 
dysponowano pomiarami prędkości, więc zgodnie z obowiązu-

Rys. 2.  
Trasy objazdów na osiedlu 
Tirellan 
Źródło: OpenStreetMaps

Rys. 3. Wybrany obszar sieci do  modelowania 
Źródło: [1]

Rys. 4. Sumaryczne natężenia ruchu z pomiarów wybranych skrzyżowań 
Źródło: opracowanie własne
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jącymi trendami przyjęto dystrybucję pożądanej prędkości dla 
pojazdów osobowych w przedziale <45;55> km/h, a dla po-
jazdów ciężarowych i autobusów przedział <35;45> km/h. 

W całym Galway sygnalizacją steruje system UTOPIA 
firmy Swarco, zapewniający maksymalizację przepustowości 
wraz z minimalizacją opóźnień, liczby zatrzymań i długości 
kolejek [1]. Na potrzeby projektu, na bazie udostępnionych 
programów sterowania ruchem przygotowano stałoczasowe 
programy sygnalizacji. Założenie uznaje się za poprawne, 
gdyż w godzinach szczytu, gdy system rejestruje zgłoszenia 
na każdym z wlotów, sygnalizacje akomodacyjne nadają sy-
gnały zielone bardzo zbliżone do programów stałoczaso-
wych. Podjęto stosowne działania, aby tak jak w rzeczywisto-
ści, układ skrzyżowań obsługiwał tzw. zieloną falę.

Na potrzeby projektu pozyskano dostęp do modelu 
strategicznego West Regional Model obejmującego swoim za-
kresem zachodnią części Irlandii, gdzie centralnym mia-
stem jest właśnie Galway (rysunek 7). Odpowiedzialne za 
model biuro projektowe podjęło współpracę w celu zamo-
delowania poszczególnych opcji w latach prognostycznych. 
Model ten był opracowany w oprogramowaniu SATURN, 
a główny nacisk położono na dokładne odwzorowanie wę-
złów i ich wpływu na działanie sieci. Dzięki temu możliwe 
było precyzyjnie przeniesienie proponowanej przebudowy 
skrzyżowania do modelu i uzyskanie realistycznych wyni-
ków. Pierwszym krokiem było jednak wykorzystanie istnie-
jącej macierzy z roku bazowego i wprowadzenie jej do mo-
delu Vissim. W modelu wykorzystano macierze dla ruchu 
osobowego, ciężkiego i autobusowego. Jako że rok bazowy 
SATURNa i Vissima były odmienne (2015 a 2017), istnie-
jąca macierz wymagała dalszej kalibracji i walidacji. 

Ostateczne natężenia i struktura rodzajowa ruchu zostały 
oparte o dostępne badania. Kalibracja i walidacja modelu wy-
magała rewizji większości elementów modelu. Drobne, choć 
istotne korekty były wymagane w strukturze sieci, by zapew-
nić płynny ruch i łatwość w zmianie pasów. Koniecznym było 
także sprawdzenie reguł pierwszeństwa, na bazie których 
funkcjonuje rondo Kirwan. Prawidłowa lokalizacja linii za-
trzymań mogła w istotny sposób wpłynąć na funkcjonowanie 
danego wlotu lub nawet całego skrzyżowania. Przeprowadzony 
proces kalibracji i walidacji wymagał, aby podstawowe 3 mia-
ry – natężenia, czas przejazdu i kolejki odwzorowywały rze-
czywistość. Wyniki zostały oparte na wartościach średnich z se-
rii 10 kolejnych ziaren („random seed”). 

Dla natężeń sprawdzono model zarówno dla warunku 
GEH, jak i kryteriów PAG. Kryteria te pochodzą z irlandz-
kiego dokumentu dotyczącego budowy modeli ruchu [3]. 
Zestawione zostały w tabeli 1.

Rys. 5. Zamodelowany obszar  
skrzyżowania w programie Vissim 
Źródło: własne

Rys. 6. Model ronda Kirwan  
w programie Vissim 
Źródło: własne

Rys. 7. West Regional Model 
Źródło: własne

Kryteria zgodności modelu dla natężeń ruchu
Kryteria Warunek

Potoki modelowane w porównaniu z wynikami pomiarów

1 Różnica nie większa niż 100 poj/h dla natężenia mniejszego 
 niż 700 poj/h (PAG)

Więcej niż 85% 
przypadków2 Różnica nie większa niż 15% dla potoków pomiędzy 700 & 2700 poj/h (PAG)

3 Różnica nie większa niż 400 poj/h dla potoków większych niż 2700  
poj/h (PAG)

5 GEH:
Wartość GEH dla poszczególnych potoków < 5

Więcej niż 85% 
przypadków

Modelowany czas podróży w porównaniu z wynikami pomiarów

6 Różnica czasu nie większa niż 15% lub nie więcej niż minuta Więcej niż 85% 
przypadków

Źródło: [3]

Tabela 1
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Dla obu szczytów wartość GEH osiągnęła dużo lepsze 
wyniki niż akceptowalne – 96,4% z 77 relacji spełniło wa-
runek (tabela 2). Oznacza to, że oba modele zostały skali-
browane poprawnie. Jako etap walidacji przyjęto spraw-
dzenie czasu przejazdu. Dla obu szczytów czasy przejazdu 
zmieściły się w wymaganych 15% odchyłki i poniżej różni-
cy 1 minuty (tabele 3 i 4). Dodatkowo dokonano testu dłu-
gości kolejek – w celu sprawdzenia czy rzeczywiste warunki 
ruchowe zostały poprawnie odwzorowane w modelu bazo-
wym. Należy zauważyć, że poprzez subiektywną naturę 
pomiarów kolejek, w żadnym z dokumentów nie istnieją 
formalne wymagania dotyczące akceptowalnej zgodności.

Zgodnie z rysunkami 8 i 9, w większości przypadków 
uzyskano poprawną wielkość kolejek, a uwzględniając rela-
cje skrętne i czasy przejazdu, uznaje się je za właściwe. 
Szczególnie istotne było uzyskanie dobrej długości kolejki 
dla wlotu N84 k. pd. na Kirwan w szczycie porannym, 
gdyż jest to krytyczny punkt dla tego skrzyżowania. 
Przyjmuje się, że punktowe większe różnice w kolejkach 
spowodowane są użyciem sygnalizacji stałoczasowych, 
gdzie w rzeczywistości system UTOPIA pozwala na opty-
malizację przepływu ruchu, kolejek, opóźnień itp. w każ-
dym z cykli. Choć zgodnie z [2] kolejki powinno analizo-
wać się według długości wyrażonej w metrach, na życzenie 
klienta zostały one zestawione w pojazdach.

Wraz z zakończeniem procesu kalibracji i walidacji, mo-
del na rok bazowy został uznany za skończony, co pozwoli-
ło rozpocząć pracę nad modelami prognostycznymi. 
Pierwszym krokiem było przygotowanie rzetelnych pro-
gnoz dotyczących zmian w natężeniu na sieci drogowej. 

W programie SATURN wykonano modele progno-
styczne dla wszystkich 6 opcji. Dodatkowo opracowano 
scenariusz referencyjny „nic nie zmieniaj”. Wyniki (potoki) 
pochodzące z SATURNa zostały przeniesione do modeli 
w oprogramowaniu LinSig. Dzięki temu możliwe było 
przetestowanie efektywności poszczególnych opcji pod ką-
tem przepustowości oraz minimalizacji strat czasu i długo-
ści kolejek. Do dalszych analiz została wybrana jedynie jed-
na opcja (rysunek 10), która następnie została zamodelo-
wana w oprogramowaniu Vissim. Celem było potwierdzenie, 
czy faktycznie proponowany projekt spełnia wymagania 
i wpłynie korzystnie na poprawę warunków ruchu. 

Wybrana opcja proponuje budowę 2 skrzyżowań. 
Skrzyżowanie umiejscowione w oryginalnej lokalizacji ronda 
zostało pozbawione większości relacji powiązanych z drogą 
Coolough Road (wlot E, zachodni) – bezpośrednio skręt 

Wyniki kalibracji natężeń ruchu
Szczyt poranny Szczyt popołudniowy Warunek: GEH >5

GEH 96.4% 96.4% > 85%

Kryteria PAG 97.0% 97.4% > 85%

Porównanie modelowanych i rzeczywistych czasów przejazdu 
w szczycie porannym

Numer 
ścieżki Kierunek Czas  

z pomiarów [s]
Czas  

z modelu [s]
Test – odchy-
lenie do 15%

Test – różnica 
poniżej 1 min

A k. południowy 101 90 TAK TAK

B k. północny 63 68 TAK TAK

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Źródło: [1]

Źródło: [1]

Źródło: [1]

Porównanie modelowanych i rzeczywistych czasów przejazd  
w szczycie popołudniowym

Numer 
ścieżki Kierunek Czas  

z pomiarów [s]
Czas  

z modelu [s]
Test – odchy-
lenie do 15%

Test – różnica 
poniżej 1 min

A k. południowy 247 276 TAK TAK

B k. północny 156 135 TAK TAK

Rys. 8.  
Porównanie modelowanych i rzeczywistych maksy-
malnych długości kolejek w szczycie porannym 
Źródło: [1]

Rys. 9.  
Porównanie modelowanych i rzeczywistych 
długości kolejek w szczycie popołudniowym 
Źródło: [1]
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stamtąd jest możliwy jedynie z wlotu D: N6 Headford k. pn. 
Pozostałe relacje związane z Coolough Road obsługiwane 
mają być przez drugie skrzyżowanie – wyniesione na północ 
wobec oryginalnej lokalizacji. Dzięki temu możliwa była 
optymalizacja czasów zielonych na głównym skrzyżowaniu 
bez przekroczenia maksymalnej długości cyklu (120 s) i za-
chowaniem dobrych warunków ruchu. Programy sygnaliza-
cji zostały opracowane w programie LinSig i pozwoliły na 
zapewnienie płynnego przejazdu (zielonej fali) na relacji pół-
noc-południe pomiędzy skrzyżowaniami dla obu szczytów. 
Na większości wlotów zaplanowano również przejścia dla 
pieszych i przejazdy dla rowerów, z wyłączeniem wlotu D. 

Więźba ruchu dla lat prognostycznych została oparta na 
modelu SATURN, uwzględniając stosowne przeliczenia, 
związane m.in. z inną dokładnością sieci obu modeli. Oprócz 
wariantu inwestycyjnego, zamodelowano w Vissime także 
modele dla scenariusza referencyjnego, ponownie w oparciu 
o wyniki z SATURNa dla stosownych scenariuszy. Dla roku 
2019 zanotowano średni wzrost ruchu rzędu 2% w stosunku 
do roku bazowego 2017, a dla roku 2034 – średnio 6,5% 
wobec 2017. Macierze dla wariantu inwestycyjnego i bezin-
westycyjnego, co oczywiste, nie były tożsame, gdyż każda 
inwestycja w pewnym stopniu wpływa na zmianę potoków 
i zachowań komunikacyjnych. W wariancie inwestycyjnym 
wyraźnie zmniejszyła się liczba objazdów przez osiedle 
Tirellan (o ponad 80%), co zostało odwzorowane w macierzy 
dla modelu mikro. Ostatecznie, zestawiono serie wyników 
obrazujących efektywność zaproponowanego rozwiązania. 
W artykule przedstawiono wybrane z nich. 

Straty czasu i ogólny czas pojazdów w sieci dla wariantu 
referencyjnego rosną wraz z kolejnymi horyzontami – powią-
zane jest to ze wzrostem ruchu w więźbach. Wprowadzenie 
zmian w wariancie inwestycyjnym pozwoliło osiągnąć za-
równo redukcję opóźnień, jak i sumarycznego czasu w sieci. 
W 2034 roku w szczycie porannym wariant inwestycyjny 
uzyskał nawet lepszy wynik niż model na stan obecny 
(800h do 870h łącznego czasu w sieci – rysunek 11). 
W szczycie popołudniowym różnica wyników jest mniej-
sza, lecz wciąż zauważalna (spadek z 679h do 643h w 2034 

roku dla odpowiednio wariantu referencyjnego i opcji 3B 
– rysunek 12). Wyniki te oznaczają, że poprzez wprowa-
dzenie zmian w sieci podróżuje się szybciej.

Wprowadzenie zmian pozwoliło zmniejszyć także średni 
czas przejazdu oraz średni czas opóźnień. Zgodnie z tabelą 5 
w szczycie porannym dla roku 2019 średnie straty czasu na 
pojazd spadły o 40%, a czas całej podróży o 18%, z kolei dla 
2039 odpowiednio o 54% i 40%. Tabela 6 obrazuje zmiany 
w szczycie popołudniowym, gdzie zaobserwowano mniejsze 
różnice, lecz wciąż na korzyść opcji inwestycyjnej – dla 2019 
roku średnie straty czasu spadły o 12%, a czas podróży o 8%, 
zaś w 2034 odpowiednio o 19% i 10%. 

Korzystny wpływ inwestycji jest najbardziej widoczny 
w analizie długości kolejek (rysunek 13) – te dla szczytu po-
rannego w wariancie bezinwestycyjnym sięgały nawet ponad 
600 pojazdów na wlocie N84 Headford k. pd. (wlot A) 
w 2034. W tym samym roku w wariancie inwestycyjnym 
kolejka osiąga maksymalnie długość zaledwie 54 pojazdów. 
Dla pozostałych wlotów widać podobną pozytywną tenden-
cję lub zachowanie poprzedniego poziomu kolejek. 

Rys. 10. Badana propozycja przebudowy 3B 
Źródło: [1]

Porównanie średnich strat czasu i czasu w sieci na pojazd  
w szczycie porannym

Szczyt Opcja
Średnie straty 

czasu na pojazd 
[min]

Średni łączny 
czas w sieci 
na pojazd 

[min]

Szczyt 
poranny

Rok bazowy 2017 3:06 6:09

Referencyjny 2019 3:08 6:12

Wariant inwestycyjny 2019 Opcja 3B 1:48 4:58

Opcja 3B vs Referencyjny 2019 -40% -18%

Referencyjny 2034 4:43 8:55

Wariant inwestycyjny 2034 Opcja 3B 2:09 5:19

Opcja 3B vs Referencyjny 2034 -54% -40%

Rys. 11. Sumaryczne straty czasu i czas w sieci dla szczytu porannego 
Źródło: [1]

Rys. 12. Sumaryczne straty czasu i czas w sieci dla szczytu popołudniowego 
Źródło: [1]

Tabela 5

Źródło: [1]
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Dla szczytu popołudniowego zanotowano mniejszą róż-
nicę w długościach kolejek (rysunek 14). W większości 
przypadków zauważalna jest pozytywna tendencja spadku, 
poza przypadkiem wlotu N84 Headford k. pd. (wlot A), 
gdzie zanotowano zauważalny wzrost w roku 2034. Należy 
podkreślić, że sumarycznie w obu horyzontach czasowych 
następuje spadek długości kolejek, a więc warunki ruchowe 
ulegają poprawie. Zauważony wzrost dla jednego wlotu 
powodowany jest wprowadzeniem sygnalizacji świetlnej 
w wariancie inwestycyjnym, a z racji na mały potok – nada-
niu krótkiego czasu zielonego.

Uzyskane wyniki udowadniają, że decyzja o wyborze bada-
nej opcji była prawidłowa – proponowany wariant charaktery-
zuje się poprawą warunków ruchu i zmniejszeniem strat czasu 
i długości kolejek. Zakłada się również, że poprzez włączenie 
skrzyżowania do systemu sterowania ruchem UTOPIA możli-
we będzie osiągnięcie jeszcze lepszych wyników. Należy pod-

kreślić, że przebudowa pozwoliła zmniejszyć zjawisko objazdu 
poprzez osiedle Tirellan, poprawiając warunki ruchu także na 
okolicznej sieci dróg niskich klas. Wybrana opcja charaktery-
zuje się niskim wpływem na środowisko, zarówno w kwestii 
zajętości terenu (głównie terenów zielonych), jak i emisji spalin 
czy hałasu [1]. Zgodnie z analizą BRD przewidywana reduk-
cja punktów kolizyjnych wynosi 30% [1]. Inwestycja nie wy-
kazuje negatywnego wpływu na integrację czy dostępność dla 
pieszych [1]. Zważywszy na powyższe kwestie, w połowie 
2017 roku projekt przeszedł pomyślnie miejskie konsultacje 
i został skierowany do przygotowania projektu budowlanego. 

Podsumowanie
W pierwszej części artykułu skupiono się na przedstawie-
niu zasad i dobrych praktyk panujących na rynkach Anglii 
i Irlandii w zakresie modelowania w skali mikro. Dzięki 
wysokim standardom i rygorystycznym wymogom, opra-
cowane tam modele i projekty często mogą służyć za wzór. 
Modele mikrosymulacyjne są częścią analiz transportowych 
od przeszło 20 lat, co wiąże się z dużymi doświadczenia-
mi i ciągłym rozwojem metod i narzędzi. Na Wyspach 
Brytyjskich wszystkie poziomy modelowania mają istotny 
wpływ na kształtowanie sieci transportowej. Narzędzia te 
wykorzystywane są jako główne instrumenty do przygoto-
wywania prognoz ruchu i prowadzenia analiz, dlatego też 
tak ważne jest szczegółowe i rzetelne podejście do każdego 
z etapów budowy modeli. 

Jako przykład tych praktyk w modelowaniu w tej części 
artykułu posłużono się projektem przebudowy ronda 
Kirwan w mieście Galway w Irlandii. W celu opracowania 
projektu, oprócz oprogramowania Vissim, użyto zarówno 
narzędzi makrosymulacyjnych, jak i opartych na skali lo-
kalnej. Przeprowadzono także szeroko zakrojone pomiary, 
które posłużyły do kalibracji i walidacji modelu. Preferowany 
scenariusz został wstępnie wybrany przy pomocy narzędzi 
LinSig, a model Vissim posłużył jako weryfikacja założeń 
przedstawionych w projekcie. Scenariusze prognostyczne 
zostały oparte o wyniki z modelu SATURN, co pozwoliło 
zachować zgodność z innymi opracowaniami. Przedstawione 
wyniki, szczególnie dla szczytu porannego, pokazały po-
prawę warunków ruchu, zwłaszcza zmniejszenie strat czasu 
i długości kolejek. Możliwe było także odciążenie okolicz-
nego układu dróg lokalnych, a wpływ inwestycji na środo-
wisko jest niewielki. Proponowany projekt został uznany za 
celowy i przekazany do opracowań konstrukcyjnych. 

Należy podkreślić, że brytyjskie i irlandzkie wymagania 
wymuszają poziom precyzji niespotykany na rynku polskim. 
Doświadczenia te pozwalają spojrzeć szerzej na kwestię mo-
delowania i pogłębić zrozumienie dla modeli tego typu. 

literatura
1. Galway City Council, „Kirwan Roundabout Upgrade 

Project,” Kraków/Dublin/Glasgow, 2017.
2. Transport for London, Traffic Modelling Guidelines, London, 

2010.
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Porównanie średnich strat czasu i czasu w sieci na pojazd  
w szczycie popołudniowym

Szczyt Opcja
Średnie straty 

czasu na 
pojazd [min]

Średni łączny 
czas w sieci na 

pojazd [min]

Szczyt  
popołudniowy

Rok bazowy 2017 2:33 5:48

Referencyjny 2019 2:44 6:05

Wariant inwestycyjny 2019 Opcja 3B 2:25 5:37

Opcja 3B vs Referencyjny 2019 -12% -8%

Referencyjny 2034 3:06 6:27

Wariant inwestycyjny 2034 Option 3B 2:30 5:49

Opcja 3B vs Referencyjny 2034 -19% -10%

Źródło: [1]

Rys. 13. Porównanie modelowanych maksymalnych długości kolejek w szczycie porannym 
Źródło: [1]

Rys. 14. Porównanie modelowanych maksymalnych długości kolejek w szczycie popołudniowym 
Źródło: [1]

Tabela 6
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Streszczenie: Mieszkańcy chętniej podejmą decyzję o odbyciu podróży 
transportem zbiorowym jeśli dojście do przystanków nie będzie zbyt 
uciążliwe. W mieście należy zatem stworzyć dobre warunki dla osób po-
ruszających się pieszo, poprzez odpowiednie kształtowanie sieci ciągów 
pieszych i poprawianie standardu wyposażenia przestrzeni publicznej. 
Ponieważ kluczowe znaczenie ma tutaj dostępność przystanków, nale-
ży skoncentrować się na opracowaniu metody oceny ich atrakcyjności 
dla potencjalnych pasażerów oraz na ustaleniu zasad waloryzacji wa-
runków występujących na prowadzących do przystanków ciągach pie-
szych. Środowisko miejskie przyjazne pieszym ułatwia podjęcie często 
trudnej decyzji o ograniczeniu korzystania z samochodu w podróżach 
wewnątrzmiejskich. Przedstawiona metoda pozwala na zwymiarowanie 
stopnia zaspokojenia potrzeb użytkowników środków  transportu zbio-
rowego oraz pieszej dostępności przystanków. Metoda stanowi ważne 
narzędzie do wykorzystania przy ustalaniu warunków życia na terenach 
zurbanizowanych. Pozwala na tworzenie miejskich standardów zaspo-
kajania potrzeb komunikacyjnych i porównywanie stopnia ich realizacji 
w poszczególnych jednostkach urbanistycznych. Proponowana metoda 
jest również użyteczna w przypadku prowadzenia analiz rynku nieru-
chomości miejskich. Obecnie, gdy ulice miast blokują stojące w korkach 
pojazdy, dobra dostępność środków transportu zbiorowego może powo-
dować wzrost wartości nieruchomości nawet o ponad 10%.
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, piesi, dostępność przystanków

Metoda oceny dostępności  
i atrakcyjności przystanków  
miejskiego transportu zbiorowego1

Wprowadzenie
Jednym z ważniejszych celów polityki zrównoważonego 
rozwoju obszarów zurbanizowanych jest sprawienie, aby 
mieszkańcy chętniej poruszali się po mieście pieszo. Nie 
tylko dlatego, że ruch na świeżym powietrzu jest zdrowy 
[1], ale co w tym przypadku ważniejsze, ponieważ częstsze 
chodzenie może pomóc w rozwiązaniu problemu zatłocze-
nia ulic samochodami [2]. Tak więc, niczego nie ujmując 
zaletom spacerów rekreacyjnych, zadanie polega na skło-
nieniu ludzi do realizacji pieszo swoich codziennych podró-
ży obligatoryjnych: do pracy, szkoły, na uczelnie, po zakupy 
itp., które w znacznej części dokonywane są przy wykorzy-
staniu samochodu. Ponieważ nakłanianie kogokolwiek do 
pokonywania pieszo odległości większych niż 2 kilometry 
byłoby zapewne mało skuteczne, zachęcać należy do re-
alizacji dłuższych podróży środkami transportu zbiorowe-
go, które są bardziej przyjazne środowisku niż samochód. 
Wtedy aktywność piesza sprowadzać się będzie do dojść na 
przystanek i od przystanku do celu podróży, a w przypadku 
podróży z przesiadką będzie to również przejście pomiędzy 
przystankami [3]. Ponieważ łączna odległość do przejścia 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017.

może okazać się całkiem spora, ważne jest żeby chodniki 
prowadzące do przystanków były wygodne i bezpieczne.

Chodzenie i jeżdżenie na rowerze to najbardziej przyja-
zne środowisku sposoby przemieszczania się. W artykule 
skoncentrujemy się na chodzeniu, które jest zdecydowanie 
bardziej powszechnym sposobem dokonywania podróży, 
a ponadto stanowi zawsze krótszy lub dłuższy fragment po-
dróży realizowanej innymi środkami transportu. Nawet 
w przypadku poruszania się samochodem zawsze trzeba 
dojść do zaparkowanego pojazdu, co w częstej sytuacji ko-
nieczności długiego poszukiwania miejsca parkingowego 
może oznaczać odległość nie mniejszą niż do najbliższego 
przystanku autobusowego. 

Zmiana zachowań komunikacyjnych osób, które więk-
szość podróży miejskich dokonują samochodem, wymaga 
podjęcia różnego rodzaju działań mających na celu zwięk-
szenie atrakcyjności transportu zbiorowego. Jedną z metod 
zniechęcania do korzystania z samochodu są restrykcje sto-
sowane w obszarach miasta, na których często dochodzi do 
przekraczania przepustowości sieci ulicznej. Działania takie 
obejmują wprowadzanie zakazu wjazdu do wyznaczonych 
stref pojazdów indywidualnych, płatne parkowanie i opłaty 
za poruszanie się samochodem po centrum [4]. Inną meto-
dą jest ułatwianie korzystania ze środków transportu zbio-
rowego.

Mieszkańcy chętniej podejmą decyzję o odbyciu podró-
ży transportem zbiorowym, jeśli dojście do przystanków 
nie będzie zbyt uciążliwe. W mieście należy zatem stworzyć 
dobre warunki dla osób poruszających się pieszo, poprzez 
odpowiednie kształtowanie sieci ciągów pieszych i popra-
wianie standardu wyposażenia przestrzeni publicznej. 
Ponieważ kluczowe znaczenie ma dostępność przystanków, 
należy skoncentrować się na opracowaniu metody oceny 
ich atrakcyjności dla potencjalnych pasażerów oraz na usta-
leniu zasad waloryzacji warunków występujących na pro-
wadzących do przystanków ciągach pieszych [5].

Waloryzacja przystanków
Ważność przystanku dla pasażerów można określić poprzez 
ustalenie wskaźnika jego rangi (RP). Na rangę przystan-
ku mają wpływ wszystkie omówione wcześniej czynniki. 
Przystanek metra jest ważniejszy, gdy obsługuje więcej niż 
jedną linię. W przypadku tras tramwajowych i autobu-
sowych ranga przystanku jest wyższa, gdy zatrzymuje się 
na nim wiele linii i liczba pojazdów w ciągu godziny jest 
odpowiednio wyższa. Biorąc pod uwagę osiągane prędko-
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ści komunikacyjne, częstotliwość kursowania i oferowany 
komfort  podróży, dokonano relatywizacji wartości rangi 
różnego rodzaju przystanków transportu zbiorowego.

Wskaźnik rangi przystanku metra wynosi:
•	 RP = 4, dla stacji obsługującej jedną linię metra,
•	 RP = 6, dla stacji obsługującej dwie lub więcej linii.

W przypadku przystanku tramwajowego wskaźnik wy-
nosi:

•	 RP = 2, dla przystanku obsługującego ponad 20 po-
ciągów w ciągu godziny,

•	 RP = 1,5, przy 5 – 20 pociągów/godz.,
•	 RP = 1, przy liczbie pociągów/godz. mniejszej niż 5.

Wskaźnik rangi przystanku autobusowego wynosi:
•	 RP = 2, gdy liczba autobusów przekracza 40/godz.,
•	 RP = 1,5, przy natężeniu ruchu 10 – 40 autobusów/

godz.,
•	 RP = 1, gdy liczba autobusów w ciągu godziny jest 

mniejsza niż 10.

Atrakcyjność przystanku dla okolicznych mieszkańców 
zależy w dużym stopniu również od długości dojścia. Na 
średnią odległość dojścia do przystanków transportu zbio-
rowego  w analizowanym rejonie urbanistycznym najwięk-
szy wpływ wywiera [6]:

•	 gęstość układu transportu zbiorowego,
•	 stopień intensywności zagospodarowania przestrzen-

nego,
•	 prostolinijność ciągów pieszych.

Gęstość sieci transportu zbiorowego mierzona jest dłu-
gością tras (nie linii) autobusowych, tramwajowych i me-
tra, przypadających na jednostkę powierzchni, zwykle kilo-
metr kwadratowy. Ponieważ gęstość tras komunikacji zbio-
rowej musi być ekonomicznie uzasadniona, tylko duża 
liczba potencjalnych pasażerów pozwala na uruchomienie 
środków transportu o dużej zdolności przewozowej. Jedynie 
bardzo wysoka intensywność zabudowy i duża gęstość za-
ludnienia może uzasadniać konieczność budowy linii me-
tra, której przystanki powinny być dodatkowo zasilane pa-
sażerami przesiadającymi się z linii tramwajowych i auto-
busowych. Peryferyjne rejony o bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia i miejsc pracy mogą z kolei liczyć jedynie na 
obsługę rzadko kursującymi autobusami.

Najkrótszą odległość pomiędzy źródłem ruchu (np. 
drzwiami wejściowymi do domu) a przystankiem wyzna-
cza linia prosta, co w praktyce zdarza się niestety nadzwy-
czaj rzadko. Zwykle podążając do przystanku zmuszeni 
jesteśmy omijać szereg przeszkód, które stanowią budyn-
ki, płoty, strumienie itp. Musimy poza tym korzystać 
z ciągów pieszych prowadzonych również  do sklepów, 
szkół i innych ważnych celów podróży pieszych, najczę-
ściej wzdłuż ulic o układzie prostokątnym. Większą pro-
stolinijność dojścia do przystanków można osiągnąć  za-
pewniając możliwość skośnego przecinania przestrzeni 
międzyblokowej.

Ustalono trzy strefy akceptowalnej pieszej dostępności 
(PD) przystanków transportu zbiorowego, mierzonej w li-
nii prostej od źródła ruchu:

•	 strefa I, o najkrótszych odległościach dojścia i warto-
ści PD = 3,

•	 strefa II, pośrednia, o wartości PD = 2,
•	 strefa III, najdalsza od przystanku, o wartości PD = 1.

Zakres stref akceptowalnej dostępności przystanków 
różni się w zależności od środka transportu. Pasażerowi są 
skłonni przejść większą odległość do środka transportu ofe-
rującego wyższy poziom usług przewozowych. Rzadkie 
przystanki metra skupiają zdecydowanie wyższe zaintere-
sowanie podróżnych niż przystanek autobusu, którego pa-
rametry ruchowe są zdecydowanie gorsze. Ponieważ gę-
stość tras autobusowych jest najwyższa, przy relatywnie 
niskich parametrach ruchowych zasięg poszczególnych 
stref akceptowalnego dojścia do przystanków jest najniższy 
i wynosi 150 m dla strefy I, 300 m dla strefy II, i 450 m dla  
strefy III. W przypadku linii tramwajowych zasięg stref 
jest już większy i wynosi odpowiednio: 200, 400 i 600 me-
trów. Zasięg stref oddziaływania stacji metra jest zdecydo-
wanie największy i wynosi 300 m w przypadku strefy I, 
600 m dla strefy II i 900 m dla strefy III.

Atrakcyjność przystanków transportu zbiorowego 
A (TZ/P) dla poruszających się pieszo mieszkańców okolicz-
nej zabudowy zależy w głównej mierze od dwóch wyżej 
omówionych czynników (rangi przystanku i odległości do 
przystanku) i może być zwymiarowana przy pomocy wzoru:

A (TZ/P) = RP x PD

gdzie:
A (TZ/P) – atrakcyjność przystanku transportu zbioro-

wego dla pieszych,
RP – wskaźnik rangi przystanku,
 PD – wskaźnik pieszej dostępności, charakteryzują-

cy strefę dojścia akceptowalnego w przypadku 
różnych środków transportu zbiorowego.

W przypadku pieszych przemieszczeń dokonywanych 
w konkretnym celu (m.in. do przystanku komunikacji 
zbiorowej) wygodę dojścia charakteryzują najlepiej trzy ce-
chy. Dojście musi być krótkie (co odróżnia podróże celowe 
od spacerów rekreacyjnych), przyjemne i bezpieczne. Dla 
potrzeb waloryzacji można założyć, że bardziej dokładnie 
wygodę dojścia (WD) do przystanku charakteryzuje pięć 
czynników, wpływających na odczuwany komfort podróży 
pieszej w następującym stopniu:

•	 do 30% wartości współczynnika wygody dojścia 
może stanowić prostolinijność drogi do przystanku, 
czyli maksymalne skrócenie odległości,

•	 do 25% stanowi wpływ koniecznych do pokonania 
różnic wysokości,

•	 do 20% czynniki związane z warunkami ruchu, 
•	 do 15% stanowią czynniki funkcjonalne,
•	 do 10% czynniki środowiskowe.
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Ciąg pieszy oferuje najwyższy poziom wygody dojścia, 
gdy suma oddziaływania poszczególnych czynników wyno-
si 100%, co oznacza wartość WD = 1. Wzór do obliczania 
atrakcyjności przystanków, po uwzględnieniu czynnika wy-
gody dojścia przyjmuje postać:

Aw
 (TZ/P) = RP x PD x WD

Sposób waloryzacji poszczególnych czynników mają-
cych wpływ na odczuwany poziom komfortu dojścia pie-
szego powinien uwzględniać poniższe czynniki.

Prostolinijność dojścia –  każde wydłużenie długości 
drogi do przystanku mierzonej w linii prostej o 2% powodu-
je obniżenie wartości WD o  0,01. Oznacza to, że jeśli dojście 
do przystanku jest o 60% lub więcej dłuższe od odległości 
w linii prostej, to wartość WD zmniejsza się aż o 0,30. Jeżeli 
w konkretnym przypadku odległość w linii prostej od wyj-
ścia z domu do przystanku wynosi 100 m, a rzeczywista dłu-
gość dojścia to 120 m – wskaźnik wydłużenia drogi wynosi 
20%, co powoduje zmniejszenie wartości WD o 0,10.

Pokonywanie różnic wysokości – w celu określenia 
wpływu nierówności terenu na wygodę dojścia do przystan-
ku, należy ustalić sumę różnic wysokości pokonywanych 
pod górę. Różnice wysokości wynikające z nierówności te-
renu pokonujemy prowadzonym pod górę chodnikiem lub, 
w przypadku dużych spadków, schodami ewentualnie po-
chylnią. Do obliczeń należy brać pod uwagę kierunek, na 
którym spadki prowadzące pod górę są większe. W przy-
padku usytuowania przystanku niżej niż wejście do budyn-
ku oznacza to konieczność dokonania pomiaru utrudnień 
dojścia z przystanku do domu. Każdy 1% spadku biegną-
cego pod górę powoduje obniżenie wartości WD o 0,025. 
Jeśli na drodze łączącej przystanek z domem suma różnic 
wysokości wynosi lub przekracza 10% odległości, wartość 
WD ulega zmniejszeniu o 0,25. Jeśli w konkretnym przy-
padku suma różnic wysokości, przy rzeczywistej odległości 
do przystanku wynoszącej 100 m, osiągnie 5 m – spadek 
wynosi 5%, a wartość WD ulega zmniejszeniu o 0,125. 
Zastosowanie dla pokonywania różnic wysokości windy lub 
schodów ruchomych powoduje, że spadek na tym odcinku 
ciągu pieszego nie wpływa na pogorszenie komfortu dojścia 
i w obliczeniach jest nieuwzględniany.

Warunki ruchu – czynnik warunków ruchu powoduje, 
w zależności od stwarzanych utrudnień, spadek wartości 
WD o wartość od 0 do 0,20. Wpływ czynnika na obniżenie 
komfortu dojścia jest najmniejszy gdy [7]:

•	 dojście do przystanku uznane jest za bezpieczne, po-
nieważ nie odnotowano na tym odcinku żadnych wy-
padków drogowych,

•	 idąc do przystanku nie ma potrzeby przekraczania 
ulic o dużym natężeniu ruchu,

•	 gęstość ruchu pieszego jest optymalna co oznacza, że 
chodnik nie jest zatłoczony, a jednocześnie obecność 
innych pieszych powoduje poczucie bezpieczeństwa 
osobistego (brak obaw o napad rabunkowy),

•	 chodnik jest w dobrym stanie technicznym, ma rów-
ną nawierzchnię bez dziur, a zimą nie jest śliski.

Funkcjonalność – czynnik funkcjonalności może spo-
wodować zmniejszenie wartości WD od 0 do 0,15. Wpływ 
czynnika na obniżenie komfortu dojścia do przystanku 
transportu zbiorowego będzie najmniejszy wtedy, gdy:

•	 chodnik jest  w nocy oświetlony, co powoduje, że pie-
si czują się bezpieczniej nawet, gdy ruch pieszy jest 
znikomy,

•	 przystanki są usytuowane w pobliżu oznakowanych 
przejść przez jezdnię,

•	 chodnik jest czysty, a jego otoczenie jest interesujące 
(wystawy sklepowe, ogródki kawiarniane) i charakte-
ryzujące się wysokim poziomem estetyki,

•	 brak na chodnikach przeszkód utrudniających szcze-
gólnie poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Aspekt środowiskowy – czynnik środowiskowy może 
– w zależności od stopnia obserwowanych uciążliwości – 
obniżyć wartość WD maksymalnie o 0,10. Obniżenie war-
tości wskaźnika charakteryzującego wygodę dojścia będzie 
najmniejsze, gdy (8):

•	 jakość powietrza będzie jak na warunki miejskie bar-
dzo wysoka,

•	 niski poziom ruchu na sąsiednich ulicach nie będzie 
powodował uciążliwości wynikających z hałasu ko-
munikacyjnego,

•	 droga do przystanku przebiega przez dobrze utrzy-
mane tereny zieleni urządzonej,

•	 część chodnika biegnie w podcieniach budynków, co 
stanowi ochronę przed deszczem i upałem.

Czynnik środowiskowy odgrywa większą rolę przy oce-
nie komfortu dokonywania spacerów na terenach o funkcji 
typowo rekreacyjnej.

Przykład obliczeniowy
Analiza jakości obsługi środkami transportu zbiorowego 
oraz pieszej dostępności przystanków została przeprowa-
dzona dla czterech budynków mieszkalnych, z których dwa 
usytuowane są w śródmieściu Warszawy, a dwa kolejne na 
terenie osiedla mieszkaniowego Gocław.

Wybór lokalizacji podyktowany został chęcią pokazania 
różnych warunków dostępności przystanków komunikacji 
zbiorowej w zależności od:

•	 rejonu miasta i rodzaju zabudowy,
•	 jakości obsługi obszaru liniami transportu zbiorowego,
•	 ukształtowania ciągów pieszych, 
•	 topografii terenu.
 
Przykład obliczeniowy dotyczy budynku zlokalizowane-

go w śródmieściu Warszawy przy skrzyżowaniu ulic 
Bednarskiej i Sowiej na Powiślu, u podnóża Skarpy, na tere-
nie osiedla Mariensztat. W rejonie analizowanego budynku 
znajdują się 2 przystanki tramwajowe i 6 przystanków au-
tobusowych, umożliwiających dokonywanie podróży w róż-
nych kierunkach. Przystanki tramwajowe i 2 przystanki 
autobusowe są zlokalizowane na Trasie W-Z przy wylocie 
z tunelu.  Kolejne 2 przystanki autobusowe są zlokalizowane  
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przy Krakowskim Przedmieściu w rejonie wlotu ulicy Bednar-
skiej i 2 przy ulicy Dobrej, w rejonie skrzyżowania z ulicą 
Bednarską.

Liczba tramwajów dostępnych w godzinie szczytu po-
rannego wynosząca 42 oznacza, że wskaźnik rangi przy-
stanku RP = 2. Odległość w linii prostej od wejścia do 
budynku do przystanków tramwajowych w ich lokalizacji 
ogólnej wynosi 250 m, co oznacza, że przystanek znajduje 
się w II strefie akceptowanej dostępności pieszej, a wskaź-
nik pieszej dostępności wynosi PD = 2. 

•	 W  przeciągu ostatnich trzech lat na drodze prowa-
dzącej z domu do przystanku odnotowano pięć wy-
padków drogowych. Gęstość ruchu pieszego uznano 
za optymalną. Istnieje konieczność przekroczenia 
Trasy W-Z oznakowanym przejściem dla pieszych 
bez sygnalizacji świetlnej (to tu są częste wypadki 
z udziałem pieszych). Chodnik jest w dobrym stanie 
technicznym. Uznano, że warunki ruchu powodują 
obniżenie wartości WD o 0,12.

•	 Na drodze do przystanku w ostatnich trzech latach 
odnotowano 3 przypadki rozboju, ale chodniki są za-
dbane  i dość dobrze oświetlone nocą. Przystanki są 
zlokalizowane w pobliżu przejścia dla pieszych. Przy-
stanki  nie mają wiat. Warunki funkcjonalne powo-
dują obniżenia wartości WD o 0,08.

•	 W rejonie przystanków zanieczyszczenia powietrza 
i poziom hałasu przekraczają dopuszczalne normy. 
Droga do przystanku przebiega przy ładnej zieleni 
osiedlowej. Czynnik środowiskowy powoduje obniże-
nie wartości WD o 0,05.

 
Opisane uciążliwości mają wpływ na obniżenie parame-

tru wygody dojścia, którego wartość po dokonaniu odli-
czeń wynosi:

WD = 1 – ( 0,22 + 0,100 + 0,12 + 0,08 + 0,05) = 
=1 – 0,570 = 0,430

Po obliczeniu wskaźnika wygody dojścia, można przy-
stąpić do obliczenia poziomu atrakcyjności przystanków 
tramwajowych dla mieszkańców analizowanego budynku, 
Aw

 (TZ/P) 

A
w
 (TZ/P) = 2 x 2 x 0,430 = 1,72

Wpływ na poziom obsługi komunikacyjnej analizowa-
nego obiektu przystanku autobusowego zlokalizowanego 
na Trasie W-Z, gdzie liczba autobusów dostępnych w go-
dzinie szczytu porannego wynosząca 25 oznacza, że wskaź-
nik rangi przystanku RP = 1,5. Ponieważ przystanek auto-
busowy jest wspólny z tramwajowym wartość wskaźnika 
pieszej dostępności przystanku wynosi  PD = 2 (tyle co dla 
przystanku tramwajowego). Parametry służące ocenie wy-
gody dojścia do przystanku autobusowego są więc również 
takie, jak w przypadku przystanku tramwajowego. Stąd 
Aw1

 (TZ/P) wyniesie:

A
w1

 (TZ/P) = 1,5 x 2 x 0,430 = 1,29

Liczba autobusów dostępnych w godzinie szczytu po-
rannego na przystanku zlokalizowanym na Krakowskim 
Przedmieściu wynosząca 31 oznacza, że wskaźnik rangi 
przystanku RP = 1,5. Odległość w linii prostej od wejścia 
do budynku do przystanków autobusowych wynosi 280 m, 
co oznacza, że przystanek znajduje się w II strefie akcepto-
wanej dostępności pieszej, a wskaźnik pieszej dostępności 
wynosi PD = 2. 

Fot. 1. Dojście do przystanków na Trasie W-Z  po schodkach na Skarpę

Fot. 2. Dojście do przystanków na Trasie W-Z  do przystanków tramwajowych i autobusowych 
na Trasie W-Z.

Parametry służące ocenie wygody dojścia do przystan-
ków tramwajowych są następujące:

•	 Rzeczywista długość dojścia do przystanku wzdłuż 
ciągów pieszych wynosi w tym przypadku 360 m, 
jest więc dłuższa od odległości mierzonej w linii pro-
stej o 110 m, co oznacza wydłużenie drogi o 44%. 
Ponieważ każde wydłużenie drogi o 2%  powoduje 
obniżenie wskaźnika wygody dojścia o 0,01, wartość 
WD będzie z powodu wydłużenia drogi dojścia do 
przystanku obniżona o 0,22.

•	 Suma różnic wysokości (tylko na odcinkach prowadzą-
cych pod górę) pokonywanych w drodze  do przystan-
ku wynosi 14 metrów, co wynika z lokalizacji budynku 
poniżej skarpy wiślanej. Ponieważ pokonywana różni-
ca wysokości stanowi 3,9% wynoszącej 360 m długo-
ści dojścia, wartość wskaźnika WD wynosi 0,100.
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•	 Suma różnic wysokości (tylko na odcinkach prowa-
dzących pod górę) pokonywanych w drodze  do przy-
stanku wynosi w tym przypadku aż 21 m, bo trzeba 
wejść na skarpę. Ponieważ pokonywana różnica wy-
sokości stanowi 6,2% wynoszącej 340 m długości 
dojścia, wartość wskaźnika WD ulega zmniejszeniu 
o 0,15.

•	 W  przeciągu ostatnich trzech lat na drodze prowa-
dzącej z domu do przystanku nie odnotowano wy-
padku drogowego. Gęstość ruchu pieszego uznano za 
optymalną. Istnieje konieczność przekroczenia ulicy 
Krakowskie Przedmieście oznakowanym przejściem 
dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej – ruch jest tu 
jednak bardzo mały. Chodnik jest w bardzo dobrym 
stanie technicznym. Uznano, że warunki ruchu po-
wodują obniżenie wartości WD o 0,02.

•	 Na drodze do przystanku nie odnotowano w ostat-
nich trzech latach przypadku rozboju, a chodniki 
są zadbane  i dobrze oświetlone nocą. Ulica Bed-
narska jest bardzo stroma, co znacznie utrudnia 
dostępność przystanków osobom niepełnospraw-
nym. Przystanki są zlokalizowane w pobliżu przej-
ścia dla pieszych. Przystanki mają wiaty i ławki. 
Warunki funkcjonalne powodują obniżenia warto-
ści WD o 0,05.

•	 Ograniczenia ruchu pojazdów powodują, że spalin 
jest mało, a poziom hałasu jest stosunkowo niski. 
Droga do przystanku przebiega wzdłuż pięknych 
budynków o charakterze zabytkowym. Czynnik 
środowiskowy powoduje obniżenie wartości WD 
o 0,02.

Opisane uciążliwości mają wpływ na obniżenie parame-
tru wygody dojścia, którego wartość po dokonaniu odli-
czeń wynosi:

WD = 1 – ( 0,11 + 0,15 + 0,02 + 0,05 + 0,02) = 
= 1 – 0,35 = 0,65

Po obliczeniu wskaźnika wygody dojścia, można przy-
stąpić do obliczenia poziomu atrakcyjności przystanków 
autobusowych na Krakowskim Przedmieściu dla miesz-
kańców analizowanego budynku, według wzoru:

Aw2
 (TZ/P) = 1,5 x 2 x 0,65 = 1,95

Teraz można przystąpić do ustalenia wpływu na po-
ziom obsługi komunikacyjnej analizowanego obiektu 
przystanku autobusowego zlokalizowanego przy ulicy 
Dobrej.

Liczba autobusów dostępnych w godzinie szczytu po-
rannego na ulicy Dobrej wynosząca 10 oznacza, że wskaź-
nik rangi przystanku RP = 1,5. Odległość w linii prostej 
do przystanku autobusowego wynosi 210 m, co oznacza, że 
budynek usytuowany jest  w strefie II oddziaływania linii 
autobusowej. Wartość wskaźnika pieszej dostępności przy-
stanku wynosi więc PD = 2.

Fot. 3. Dojście do przystanków przy Krakowskim Przedmieściu  ulicą Bednarską pod górę 
(analizowany budynek pierwszy po prawej)

Fot. 4. Dojście do przystanków przy Krakowskim Przedmieściu przy Skwerze Hoovera

Fot. 5. Dojście do przystanku przy Krakowskim Przedmieściu

Parametry służące ocenie wygody dojścia do przystan-
ków autobusowych są następujące:

•	 Rzeczywista długość dojścia do przystanku wzdłuż 
ciągów pieszych wynosi w tym przypadku aż 340 m, 
jest więc dłuższa od odległości mierzonej w linii pro-
stej o 60 m, co oznacza wydłużenie drogi o 21%. Po-
nieważ każde wydłużenie drogi o 2%  powoduje ob-
niżenie wskaźnika wygody dojścia o 0,01, wartość 
WD będzie z powodu wydłużenia drogi dojścia do 
przystanku obniżona o 0,11.
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Parametry służące ocenie wygody dojścia do przystanku 
autobusowego są następujące:

•	 Rzeczywista długość dojścia do przystanku wzdłuż 
ciągów pieszych wynosi w tym przypadku 240 m, 
jest więc dłuższa od odległości mierzonej w linii pro-
stej o 30 m, co oznacza wydłużenie drogi o 14%. Po-
nieważ każde wydłużenie drogi o 2%  powoduje ob-
niżenie wskaźnika wygody dojścia o 0,01, wartość 
WD będzie z powodu wydłużenia drogi dojścia do 
przystanku obniżona o 0,07.

•	 Suma różnic wysokości (tylko na odcinkach prowa-
dzących pod górę) pokonywanych w drodze  do przy-
stanku wynosi 1,0 m i pokonuje się po biegnącym 
lekko pod górę chodniku. Ponieważ pokonywana 
różnica wysokości stanowi poniżej 0,5% wynoszącej 
240 m długości dojścia, wartość wskaźnika WD nie 
ulega zmniejszeniu.

•	 W  przeciągu ostatnich trzech lat na drodze prowa-
dzącej z domu do przystanku odnotowano jeden wy-
padek drogowy. Gęstość ruchu pieszego uznano za 
optymalną. Istnieje konieczność przekroczenia ulic 
Furmańskiej i Dobrej (obie o małym natężeniu ru-
chu) oznakowanym przejściem dla pieszych bez sy-

gnalizacji świetlnej. Chodnik jest  dobrym stanie 
technicznym. Uznano, że warunki ruchu powodują 
obniżenie wartości WD o 0,09.

•	 Na drodze do przystanku nie odnotowano w ostat-
nich trzech latach przypadku rozboju, a chodniki są 
równe  i dosyć dobrze oświetlone nocą. Przystanki są 
zlokalizowane w pobliżu przejścia dla pieszych. Przy-
stanki mają wiaty i ławki. Warunki funkcjonalne po-
wodują obniżenia wartości WD o 0,05.

•	 Spaliny nie stanowią tu większego problemu, ale po-
ziom hałasu jest stosunkowo wysoki. Droga do przy-
stanku przebiega wzdłuż ciekawej zabudowy. Czyn-
nik środowiskowy powoduje obniżenie wartości WD 
o 0,02.

 
Opisane uciążliwości mają wpływ na obniżenie parame-

tru wygody dojścia, którego wartość po dokonaniu odli-
czeń wynosi:

WD = 1 – ( 0,07 + 0,00 + 0,09 + 0,05 + 0,02) = 
= 1 – 0,23 = 0,77

Po obliczeniu wskaźnika wygody dojścia, można przy-
stąpić do obliczenia poziomu atrakcyjności przystanków 
autobusowych przy ulicy Dobrej dla mieszkańców analizo-
wanego budynku, według wzoru:

Aw3
 (TZ/P) = 1,5 x 2 x 0,77 = 2,31

Wskaźnik jakości obsługi komunikacyjnej budynku 
przy ulicy Bednarskiej 16 wymaga uwzględnienia wszyst-
kich przystanków transportu zbiorowego znajdujących się 
w strefie akceptowalnej długości dojścia – w tym konkret-
nym przypadku są to przystanki tramwajowe i trzy lokali-
zacje przystanków autobusowych.

A (TZ/P) = Aw
 (TZ/P)  + A

w1
 (TZ/P)  + A

w2
 (TZ/P) 

 
+ 

+ A
w3

 (TZ/P)  = 1,72 + 1,29 + 1,95 + 2,31 = 7,270.

Wyniki oszacowania jakości obsługi transportem zbio-
rowym pozostałych trzech budynków są następujące:

•	 W przypadku budynku zlokalizowanego w rejonie 
stacji metra Centrum (ulica Widok 22), skrzyżowa-
nia dwóch tras tramwajowych i wielu linii autobu-
sowych, wartość wskaźnika A (TZ/P) wynosi 
11,100.

•	 W przypadku budynku wielorodzinnego zlokalizo-
wanego na warszawskim osiedlu Gocław (ulica Bora 
– Komorowskiego 6) w rejonie pętli autobusowej i Tra-
sy Siekierkowskiej, wartość wskaźnika A (TZ/P) wy-
nosi 2,675.

•	 W przypadku budynku wielorodzinnego zlokalizo-
wanego na warszawskim osiedlu Gocław (ulica Oku-
lickiego 11A) w rejonie skrzyżowania ulic Umińskie-
go i Fieldorfa, wartość wskaźnika A (TZ/P) wynosi 
2,085.

Fot. 6. Dojście do przystanków przy ulicy Dobrej wzdłuż ulicy Bednarskiej

Fot. 7. Dojście do przystanku po przeciwnej stronie ulicy Dobrej
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Podsumowanie
1. Ponieważ chodzenie jest najbardziej ekologicznym spo-

sobem przemieszczania się, potrzeby pieszych muszą 
być w większym stopniu uwzględniane w planach zago-
spodarowania przestrzennego i projektach miejskich 
systemów transportowych (9). Należy również zachęcać 
mieszkańców do korzystania ze środków transportu 
zbiorowego, szczególnie podczas podróży obligatoryj-
nych do pracy i szkół. Dojścia piesze są ważnym i nie-
zbędnym elementem każdej podróży dokonywanej ko-
munikacją publiczną.

2. Środowisko miejskie przyjazne pieszym ułatwia podjęcie 
często trudnej decyzji o ograniczeniu korzystania z sa-
mochodu w podróżach wewnątrzmiejskich. Głównym 
czynnikiem branym pod uwagę przy zmianie zachowań 
komunikacyjnych jest łatwa piesza dostępność atrakcyj-
nych przystanków środków transportu zbiorowego.

3. Gęstość tras komunikacji publicznej powinna umożli-
wiać akceptowalną dostępność przystanków wszystkim 
mieszkańcom i zatrudnionym na terenach zurbanizowa-
nych. Najwyższe standardy obsługi środkami transpor-
tu zbiorowego należy zapewnić na terenach o najwyż-
szej intensywności zabudowy. Odległości dojścia do naj-
bardziej atrakcyjnych przystanków (metra, tramwaju 
i skupiających wiele linii autobusowych) powinny być 
tu najkrótsze.

4. Podczas podróży obligatoryjnych i realizowanych 
w konkretnym celu, przemieszczenia piesze powinny 
być jak najkrótsze i wygodne, przy jednoczesnym za-
pewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Ciągi 
piesze prowadzące do przystanków powinny być moż-
liwie prostolinijne i, w przypadku konieczności poko-
nywania dużych różnic poziomów, wyposażone w scho-
dy ruchome lub windy. Zachęcenie pieszych do poko-
nywania większych odległości wymaga dużej dbałości 
o wyposażenie i atrakcyjność otoczenia ciągów pie-
szych (10).

5. Przedstawiona metoda pozwala na zwymiarowanie 
stopnia zaspokojenia potrzeb użytkowników środków  
transportu zbiorowego oraz pieszej dostępności przy-
stanków. Metoda stanowi ważne narzędzie do wykorzy-
stania przy ustalaniu warunków życia na terenach zur-
banizowanych (11). Pozwala na tworzenie miejskich 
standardów zaspokajania potrzeb komunikacyjnych i po-
równywanie stopnia ich realizacji w poszczególnych jed-
nostkach urbanistycznych.

6. Wskaźnik atrakcyjności przystanków komunikacji pu-
blicznej i ich pieszej dostępności pozwala planistom 
przestrzennym i zarządom transportu miejskiego na do-
stosowywanie planów inwestycyjnych do potrzeb wyni-
kających ze zróżnicowanej gęstości zaludnienia i kon-
centracji miejsc pracy. Proponowana metoda jest rów-
nież użyteczna w przypadku prowadzenia analiz rynku 
nieruchomości miejskich. Obecnie, gdy ulice miast blo-
kują stojące w korkach pojazdy, dobra dostępność środ-
ków transportu zbiorowego może powodować wzrost 
wartości nieruchomości nawet o ponad 10% (12).

7. Wnioski wynikające z zastosowania przed kilku laty 
opisanej metody podczas opracowywania planu miej-
scowego osiedla Gocław w Warszawie przyczyniły się do 
podjęcia decyzji o poprawie dostępności transportu 
zbiorowego, poprzez przekierowanie części linii autobu-
sowych na nowe przystanki zlokalizowane  wzdłuż we-
wnętrznej obwodnicy osiedla (na ulicach Jugosłowiańskiej 
i J. Meissnera) oraz przy obsługującej Gocław północny 
nowej ulicy J. Nowaka-Jeziorańskiego.
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Fot. 8, 9.  
Lokalizacje analizowana  
na osiedlu Gocław:  
dwa budynki wielorodzinne 
(ul. Bora-Komorowskiego 6  
i Okulickiego 11A.


