
1

TransporT miejski i regionalny 02 2015

Spis treści

Prenumerata TMiR w 2015 roku 
Cena egzemplarza – 20 zł +Vat (zagraniczna – 8 euro +Vat) 
Koszt prenumeraty półrocznej – 120 zł +Vat (zagraniczna – 48 euro +Vat) 
Koszt prenumeraty rocznej – 240 zł +Vat (zagraniczna – 96 euro +Vat) 
Studenci – 50% zniżki 
Zamówienia: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji 
Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie 
Adres: 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11 
tel./fax 12 658 93 74, e-mail: tmir@sitk.org
Płatność: konto: 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 

Transport Miejski i Regionalny (skrót TMiR)
Czasopismo wydawane od 2004 roku jako kontynuacja tytułu „Transport 
Miejski”, wydawanego od 1982 r. 

Redaktor naczelny 
Prof. PK dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska)
starowicz@sitk.org.pl 

Sekretarz redakcji 
Mgr Janina Mrowińska (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, 
Oddział w Krakowie)
mrowinska@sitk.org.pl 

Rada naukowo-programowa 
Prof. dr hab.Wojciech Bąkowski (Uniwersytet Szczeciński), mgr inż. Alina Giedryś 
(niezależny konsultant), prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki (Politechnika 
Krakowska), prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska), 
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab.,  
inż. Marian Tracz (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski 
(Uniwersytet Gdański), mgr inż. Barbara Żmidzińska (niezależny konsultant)

Redaktorzy tematyczni 
Prof. UTH dr hab. Tadeusz Dyr (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny 
w Radomiu – zarządzanie transportem), prof. PK dr hab. inż. Stanisław 
Gaca (Politechnika Krakowska – inżynieria ruchu), dr inż. Ryszard Janecki 
(Politechnika Śląska – transport regionalny), mgr inż. Mariusz Szałkowski 
(Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie – transport 
miejski), prof. UE dr hab. Robert Tomanek (Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach – ekonomika transportu) 

Redaktor statystyczny 
Dr inż. Jolanta Żurowska (Politechnika Krakowska)

Redaktor językowy i streszczenia w języku angielskim 
Mgr Agata Mierzyńska (Urząd Miasta Krakowa)

Projekt graficzny okładki 
Mgr inż. arch. Lucyna Starowicz 

Adres redakcji 
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków 
tel./fax 12 658 93 74 
e-mail: tmir@sitk.org
strona w Internecie: www.tmir.org.pl

Wydawca 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej 
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa 
www.sitk.org 

Nakład
800 egzemplarzy 

Skład 
Tomasz Wojtanowicz 

Druk 
Wydawnictwo PiT Kraków 
ul. Ułanów 54/51, 31-455 Kraków, tel.: 12 290-32-10 

Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma 
Główną wersją czasopisma jest wersja papierowa 
Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie czasopisma  
z rocznym opóźnieniem 

Bazy indeksujące artykuły TMiR
Baza BAZTECH – http://baztech.icm.edu.pl/
Baza Index Copernicus – http://indexcopernicus.com/

Wyszukiwarka autorów i artykułów TMiR
http://www.transport.miejski.info

Prawa autorskie
Copyright © Transport Miejski i Regionalny, 2015

Informacje dodatkowe
Za wydrukowanie artykułu autorzy nie otrzymują honorarium.
Za treść i formę ogłoszeń oraz reklam redakcja nie odpowiada. 

Punktacja artykułów 
Każda publikacja w czasopiśmie „Transport Miejski i Regionalny” zgodnie 
z  aktualnym wykazem czasopism punktowanych opublikowanym przez 
Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego w dniu 31 grudnia 2014 roku 
(część B) posiada 4 punkty.

Reklama w „Transporcie Miejskim i Regionalnym” 
Koszt reklamy w czasopiśmie wynosi:
4. strona okładki (kolor) 5000 zł + VAT
2., 3. strona okładki (kolor) 3500 zł + VAT
jedna strona wewnątrz numeru (cz.-b.) 1500 zł + VAT
jedna strona wewnątrz numeru (kolor) 2500 zł + VAT
Cena tekstów sponsorowanych oraz wkładek tematycznych do uzgodnienia. 
W przypadku reklam w kilku kolejnych numerach możliwy upust do 20%.
Zgłoszenia w sekretariacie redakcji – Janina Mrowińska, tel. (12) 658-93-74

Aleksandra Romanowska, Kazimierz Jamroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe – zwykłe generatory ruchu  
czy źródła problemów transportowych?
Large shopping centers – usual traffic generators or sources of transport 
problems? 

Urszula Duda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Analiza funkcjonowania strefy kiss and ride przy Małopolskim Dworcu 
Autobusowym w Krakowie
Functional analysis of kiss and ride zone at the Main Bus Station  
in Cracow

Andrzej Chyba, Wiesław Starowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Punktualność kursowania pojazdów MPK SA w Krakowie obsługujących 
miejski transport zbiorowy w latach 1997–2013 
Punctuality of vehicles of the MPK SA in Cracow operating as urban  
collective transport between 1997 and 2013

Zofia Bryniarska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Rozwój przewozów liniami aglomeracyjnymi w strefie podmiejskiej Krakowa
Development of transport services in suburban zone of Cracow

Marek Bauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Badania tolerancji dla odjazdów  punktualnych w miejskiej komunikacji 
zbiorowej na przykładzie Kielc
Studies on tolerance for punctual departures in urban transport on the 
example of Kielce



TransporT miejski i regionalny 02 2015

2

Streszczenia angielskie – Abstracts in English

Aleksandra Romanowska, Kazimierz Jamroz
Large shopping centers – usual traffic generators or sources of transport pro-
blems? 
Abstract: The article presents essential information on functioning 
of large-sized shopping centers in cities, published in Polish and 
world literature as well as research carried out in Poland and in the 
foreign countries. Presented issues allow to get acquainted with ba-
sic knowledge on customers behavior, question’s related to determi-
ning parking space, characteristics of the traffic generated by shop-
ping centers and its impact on the adjacent transportation system.
Key words: Shopping centers, trip generators, traffic generators, 
transport system, transportation problems

Urszula Duda
Functional analysis of kiss and ride zone at the Main Bus Station in Cracow
Abstract: The article presents following phases of the analysis of 
functioning of the kiss and ride system which was implemented at 
the end of 2013 in Cracow and has been functioning continuously 
after small logistic modifications. It constitutes one of the transport 
system of the city which improves and provides exchange of passen-
gers within the limits of bigger traffic generators. Functioning of 
kiss and ride system has been examined on the example of kiss and 
ride zone organized nearby the Main Bus Station (MDA).The analy-
sis was mainly focused on its proper use, but also on functional and 
organizational efficiency. The research was aimed to identify drivers 
behavior in the reference to the accuracy and compliance with the 
rules that are in force in this area. During observations period of 
stopping and parking in the zone were registered as well as appra-
isal of drivers’ behavior has been conducted. In cases of “behaviors 
against the rules” - type of irregularity was estimated (f.e. blocking 
the K + R lane, parking outside the K + R lane). Following stages 
of analysis with a description of the organization and labeling of the 
selected kiss and ride zone. Detailed conclusions of the researches 
and observed problems have been presented. 
Key words: kiss and ride, K+R, travel behaviors, interchange 
nodes

Andrzej Chyba, Wiesław Starowicz
Punctuality of vehicles of the MPK SA in Cracow operating as urban collec-
tive transport between 1997 and 2013
Abstract: The article contains analysis of punctuality of vehicles of 
the MPK SA in Cracow. The analysis includes rides of trams and 
buses. Information gathered during observations at the bus’s and 
tram’s stops from 1997 till 2013 is on the basis of this analysis. Only 
2006 year is not covered with data. From 1997 to 2005 observa-
tions were conducted in the framework of the SKUT system, further 
observations were continued by the staff of public transport mana-
gement company – currently it is the ZIKiT. In the first part of the 
article the matter of transport researches in the framework of the 
SKUT system as well as by ZIKiT has been discussed. This issue has 
been presented in details since – as the further analysis of punctuali-
ty will prove: the change of observations’ methodology of running 
vehicles resulted in sudden change of indicators’ values. Then analy-

sis of punctuality of vehicles including two parts was presented. In 
the first part variability of punctuality indicators’ and in the second 
part – shaping of average punctuality’ deviation d were presented. 
Values of punctuality indicators have been determined for absolu-
te punctuality (d = 0) and taking under consideration determined 
range of tolerance <-2, 1>. Average deviations of punctuality were 
calculated firstly for all observed vehicles’ rides and further only for 
delayed rides. Calculations of punctuality’ indicators were conduc-
ted for the period of a year. Apart from calculation for all vehicles 
also separate calculations for trams and buses were conducted as 
well separately for working days as well as for weekends. Variability 
of indicators’ values and average deviations have been illustrated 
on the diagrams. Completion of above analysis is data concerning 
changes in number of buses’ and trams’ rides included in the trans-
port observations. The article indicates that selection of dataset used 
for calculation of punctuality indicators and especially methodology 
of transport observations are of significant impact on the gathered 
results. Especially important seems to be conducting observations 
without informing a carrier. 
Key words: passenger transport, collective transport, punctuality, 
transport quality

Zofia Bryniarska
Development of transport services in suburban zone of Cracow
Abstract: Passenger transport services in Cracow suburban area 
have been and still are very significant not only for Cracow resi-
dents but for people working or living in suburban area. Currently, 
the competences of public transport organizer within this area, 
according to agreements between city and every commune/mu-
nicipality, belong to the municipal company (ZIKiT). Such solu-
tion is very functional and helps to integrate communication in 
the area while municipalities (gminy) are jointly responsible fi-
nancially for the volume and framework of offered services. The 
organization of transport services in suburban area and number of 
transport lines providing services for inhabitants of all communes 
(gminy) has been presented in the article. The transportation offer 
has been characterized in terms of first bus stops, where lines start 
their running, number of rides, size and comfort of buses opera-
ting on lines. The volume of transportation work has been defined 
on the base of the total number of conveyed passengers as well as 
with reference to shares of passengers travelling only within area 
of the city, transferring to communes/municipalities or travelling 
only within area of communes. Characteristics includes also volu-
me of exploitation work expressed in vehicle-kilometers and ve-
hicle-hours. There were also presented coefficients characterizing 
transport services such as: average distance of passenger’s travel, 
average speed and coefficient of line productivity. Distribution of 
number of passengers in day hours has been discussed. All mentio-
ned above analyses have been carried out for all types of weekdays 
(a typical working day, Saturday, Sunday). Additionally compari-
sons between current state and values of public transport services 
observed in 2009 have been made. 
Key words: public transport, bus transport service, suburban zone
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Marek Bauer
Studies on tolerance for punctual departures in urban transport on the exam-
ple of Kielce
Abstract: Researches on punctuality of public transport in Polish 
cities are conducted relatively frequently. They usually refer to 
significance and current evaluation of punctuality although di-
scussions on the substance and considering punctuality are con-
ducted uncommonly. This article presents an issue of unstable 
expectations of passengers as far as punctuality of public transport 
depending on the phase of the journey. It is underlined that de-
partures stepped-up and delayed (in reference to the timetable) 
are considered as punctual. Further methodology of questionnaire 
on punctual departures is discussed and then results of researches 
conducted in Kielce are presented. It is important that respon-

dents had presented maximal delay and advancing in reference to 
the specific line they intended to continue a journey. Basic part 
of the article consists on the frequency analysis of urban public 
transport use and subjective evaluation of punctuality as well as 
journey motivation as far as changes of punctual departures per-
ception. Results of analysis have proved big diversity of punctual 
departures perception. It may be used during planning phase of 
transport services, including timetables. Presented methodology 
of questionnaire’ researches may be applied successfully in other 
cities. It is also possible to extend scope of factors determining 
motives of choice of the specific line; frequency of its running or 
expectations as far as comfort of journey. 
Key words: public transport, tolerance level, urban transport, pu-
blic transport
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Wielkopowierzchniowe obiekty  
handlowe – zwykłe generatory ruchu  
czy źródła problemów transportowych?1

Streszczenie. W artykule zaprezentowano dane na temat funkcjonowa-
nia dużych centrów handlowych w miastach, uzyskane z polskich i ob-
cojęzycznych źródeł literatury oraz badań realizowanych w Polsce i za 
granicą. Pozwalają one na zapoznanie się z podstawową wiedzą na temat 
zachowań klientów oraz uwarunkowaniami  oferty parkingowej wielko-
powierzchniowych obiektów handlowych. Przedstawiono także charakte-
rystyki ruchu generowanego przez tego typu obiekty i opisano potencjal-
ny wpływ tego ruchu na przyległy układ komunikacyjny.
Słowa kluczowe: centra handlowe, wielkopowierzchniowe, generator 
podróży, system transportu, problemy transportowe

Wprowadzenie
Nieustanny przyrost powierzchni handlowej w Polsce (rys. 1) 
spowodowany powstawaniem kolejnych dużych centrów 
handlowych, hipermarketów, parków handlowych wiąże 
się z wieloma problemami funkcjonowania tych obiektów 
w układzie transportowym miasta, tj. wzrostem liczby podró-
ży o charakterze handlowym, pojawieniem się dodatkowego 
ruchu na przyległym układzie ulicznym, który wywołuje 
duże obciążenia pobliskich skrzyżowań. Zjawiska te mogą 
stanowić duże zagrożenie dla systemu transportowego mia-
sta, w szczególności w sytuacjach, gdy dodatkowe generatory 
ruchu powstają w najbardziej wrażliwych na zmiany ruchu 
obszarach centralnych miasta bądź przy głównych ciągach 
ulicznych. Dlatego też podczas planowania centrów han-
dlowych warto zwrócić uwagę na możliwe skutki powstania 
obiektu w danej lokalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
wpływu planowanej liczby miejsc parkingowych na genero-
wany ruch wjazdowy i wyjazdowy oraz wpływ tego ruchu na 
przyległy układ uliczny i cały system transportowy miasta.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. Wkład autorów w publikację: A. Romanow-
ska 50%, K. Jamroz 50%.

2 www.handel-net.pl, www.ekonomia.rp.pl

Istnieje wiele obcojęzycznych pozycji literatury kon-
centrującej się na problematyce budowy centrów handlo-
wych, ich funkcjonowaniu i oddziaływaniu na otoczenie. 
Za kolebkę centrów handlowych uważa się Stany Zjed-
noczone, co znajduje odbicie także w liczbie publikacji po-
święconych problematyce tych obiektów. Ponadto wiele 
badań i studiów pochodzi z Wielkiej Brytanii, Francji oraz 
innych krajów Europy Zachodniej. Wiele ogólnych infor-
macji na temat form architektonicznych, rodzajów cen-
trów handlowych oraz ich projektowania przedstawia 
Peter Coleman w książce Shopping environments: evolution, 
planning and design [1]. Informacje na temat oferty parkin-
gowej i wymagań parkingowych w centrach handlowych 
znaleźć można w raporcie naukowym światowej organiza-
cji badawczo-edukacyjnej Urban Land Institute pt. „Parking 
Requirements for Shopping Centers” [2]. W licznych za-
granicznych artykułach, rozporządzeniach i w materiałach 
konferencyjnych można odnaleźć informacje dotyczące 
m.in. wpływu tych obiektów na układ komu nikacyjny, ge-
nerowania przez nie ruchu, ich połączeń z miastem po-
przez komunikację zbiorową, a także szczegółowych wy-
magań dotyczących projektowania miejsc parkingowych 
w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych. W Pol-
sce, w związku z dość krótkim okresem funkcjonowania 
i ewolucji wielkopowierzchniowych obiek tów handlowych, 
jest znacznie mniej pozycji literatury poświęconych pro-
blemom funkcjonowania centrów handlowych. Jedną 
z wcześniejszych pozycji, bo napisaną już na początku lat 
osiemdziesiątych, jest książka J. Malaska Obsługa komuni-
kacyjna centrów miast [3], w której autor przedstawia pro-
blem obsługi komunikacyjnej ośrodków handlowo-usłu-
gowych w aglomeracjach. Badaniem oddziaływania wiel-
kopowierzchniowych obiektów handlowych na strukturę 
śródmieść zajął się w swojej rozprawie doktorskiej Sławomir 
Ledwoń [4]. Problem parkingów w centrach handlowych 
stał się jednym z wiodących tematów konferencji SITK 
w roku 1998, dotyczącej polityki parkingowej w mia-
stach [5] [6] [7] [8]. W następnych latach opublikowa-
nych zostało również wiele artykułów zajmujących się 
tematyką centrów handlowych, ich oddziaływaniem na 
system transportowy czy przestrzeń miejską [9] [10] 
[11] [12] [13], co kwartał sporządzane są również ra-
porty dotyczące stanu handlu detalicznego w Polsce 
przez instytucje takie jak Cushman & Wakefield czy Colliers 
Inter national.

Rys. 1. Przyrost powierzchni handlowych centrów handlowych w Polsce w latach 2000–20131
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Na podstawie wymienionych źródeł literatury zebrano 
ważniejsze informacje na temat funkcjonowania wielkopo-
wierzchniowych obiektów handlowych (w szczególności 
centrów handlowych) w miastach, ze szczególnym uwzględ-
nieniem charakterystyk ruchu generowanego przez obiekty 
tego typu, podaży i popytu na miejsca parkingowe oraz od-
działywania obiektów na przyległą sieć uliczną i system 
transportowy miast.

Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe (WoH)
Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2007 r. [26] wielko-
powierzchniowym obiektem handlowym określa się „obiekt 
handlowy o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2, 
w którym prowadzona jest jakakolwiek działalność handlowa”, 
przy czym powierzchnia sprzedaży jest „tą częścią ogólnodo-
stępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość tech-
niczno-użytkową (…), w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż 
towarów”, nie wliczając tu powierzchni biurowych, magazy-
nowych, gastronomicznych itp. W terminologii handlowej 
wielkopowierzchniowe obiekty handlowe o powierzchni 
handlowej powyżej 5000 m2 określane są mianem centrów 
handlowych. Centrum handlowe definiowane jest przez 
Międzynarodową Radę Centrów Handlowych (ICSC) jako 
„obiekt handlowy zaplanowany, wybudowany i zarządzany jako 
odrębna całość, łączący lokale handlowe, usługowe i część wspólną, 
o minimalnej powierzchni wynajmu brutto (GLA) 5000 m2”. 

Z uwagi na tematykę artykułu istotny jest podział cen-
trów handlowych na generacje, które odzwierciedlają ten-
dencje rozwoju handlu, czyli zmieniającą się formę, lokali-
zację i cechy charakterystyczne centrów handlowych. 
W literaturze obcojęzycznej wyróżnia się pięć generacji obiek-
tów handlowych, których rozwój kształtował się w Europie 
stopniowo od połowy lat sześćdziesiątych. W Polsce WOH 
zaczęły kształtować się i rozwijać dopiero w latach dzie-
więćdziesiątych, na zupełnie „dziewiczym” rynku i w póź-
niejszym czasie niż w Europie Zachodniej. Z uwagi na zróż-
nicowany rozwój WOH w Polsce, poszczególne generacje 
klasyfikuje się pod względem typu, ilości i udziału najem-
ców, formy architektonicznej czy liczby funkcji, jakie pełni 
dane centrum [4] wyróżniając WOH: pierwszej, drugiej, 
trzeciej lub czwartej generacji.

WOH pierwszej generacji – to głównie centra o lokali-
zacji podmiejskiej, o podobnej formie architektonicznej, 
zazwyczaj jednokondygnacyjne, z parkingiem oddzielają-
cym centrum od otoczenia. Pod jednym dachem znajdują 
się hipermarket i pasaż handlowy, z kilkoma lub kilkuna-
stoma sklepami i punktami usługowymi, które uzupełniają 
ofertę supermarketu. Udział hipermarketu w powierzchni 
handlowej sięga nawet 70%, a pozostałe sklepy ograniczają 
się do podstawowych branż. Przykładem centrum handlo-
wego pierwszej generacji w Trójmieście może być Galeria 
Auchan czy Galeria Chełm w Gdańsku.

WOH drugiej generacji – to centra handlowe umiejsco-
wione zazwyczaj w mieście, jednak poza ścisłym śródmie-
ściem. Zwykle powierzchnią przewyższają centra handlowe 
pierwszej generacji, a ich forma architektoniczna jest bar-
dziej rozwinięta. Udział hipermarketu w powierzchni han-

dlowej kształtuje się na poziomie 30–40%. Często też w cen-
trach handlowych drugiej generacji miejsce hipermarketu 
zajmuje supermarket. Pozostałe sklepy, w związku z więk-
szą powierzchnią handlową, przeznaczoną dla sklepów uzu-
pełniających, oferują szeroką gamę różnorodnych produk-
tów. Trójmiejskie centra handlowe drugiej generacji to m.in. 
Centrum Handlowe Batory w Gdyni (fot. 1) czy Centrum 
Handlowe Oliwa w Gdańsku. 

WOH trzeciej generacji – to obiekty handlowe zlokali-
zowane zazwyczaj w śródmieściu, chociaż istnieją również 
obiekty zlokalizowane poza ścisłym centrum. Wyróżniają 
się one ciekawą formą architektoniczną i są przeważnie 
obiektami wielokondygnacyjnymi z oddzielnym wielopo-
ziomowym parkingiem lub parkingiem podziemnym dla 
klientów. Centra handlowe trzeciej generacji charakteryzu-
ją się bardzo szeroką ofertą handlową oraz oferują szeroką 
gamę usług gastronomicznych i rozrywkowych (np. kino, 
kręgielnię czy fitness cluby). Do obiektów takich należy np. 
Galeria Bałtycka w Gdańsku (fot. 2) i Galeria Handlowa 
Klif w Gdyni.

WOH czwartej generacji – to obiekty handlowe w stre-
fie śródmiejskiej o formie dopiero wykształcającej się 
w większych polskich miastach. Oprócz bardzo rozwiniętej 
oferty handlowej, gastronomicznej, rozrywkowej, w tego 
typu centrach handlowych rozwijają się rozbudowane funkcje 

Fot. 1. Przykład centrum handlowego. WOH drugiej generacji – CH Batory w Gdyni, fot. 
A. Romanowska

Fot. 2. Przykład centrum handlowego. WOH trzeciej generacji – Galeria Bałtycka w Gdańsku, 
fot. J. Jamroz
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niehandlowe, które mogą obejmować hotele, mieszkania, 
biura, centra medyczne, galerie sztuki, centra konferencyj-
ne itp. Każdy z obiektów stara się wyróżnić na tle innych 
i oferuje coraz to ciekawsze atrakcje, jak np. kluby SPA czy 
hale sportowe. Obecnie niewiele jest centrów czwartej ge-
neracji w Polsce – są to np. Złote Tarasy otwarte w 2007 
roku w Warszawie oraz „Manufaktura” w Łodzi. W Gdańsku 
przykładem WOH czwartej generacji będzie planowana 
zabudowa Targu Rakowego i Targu Siennego, obejmująca 
dużą powierzchnię handlową, biurową, budynki z aparta-
mentami, hotel oraz muzeum.

Stopniowo w Polsce mówi się o powstawaniu wielkopo-
wierzchniowych obiektów handlowych piątej generacji, 
aczkolwiek trudno jest przewidzieć, czy takie centra po-
wstaną i kiedy. Centra handlowe piątej generacji miałyby 
oferować nie tylko handel i usługi, ale również rozrywkę, 
sport i zdrowie, kulturę i sztukę (np. galeria, teatr, kino), 
biura i hotele, a ponadto apartamenty mieszkalne. Rozwój 
centrów handlowych zmierza w kierunku zaspokojenia 
wszystkich potrzeb konsumentów, bez potrzeby ich opusz-
czania. 

Na podstawie przedstawionej powyżej charakterystyki 
obiektów różnych generacji można zaobserwować duże 
zróżnicowanie obiektów handlowych w zależności od loka-
lizacji. WOH mogą być zlokalizowane zarówno w centrach 
miast, jak i w strefie podmiejskiej, na terenach zwykle wy-
różnianych w Planach Zagospodarowania Przestrzennego 
jako obszary handlu i usług, stąd też w literaturze często 
występuje ich podział na obiekty podmiejskie i śródmiej-
skie [1]. Obiekty wyższych generacji, ze względu na duży 
zasięg oddziaływania, zlokalizowane są najczęściej w obsza-
rach centralnych miast lub dzielnic, w obszarach o dużym 
ruchu pieszym, z dobrą dostępnością transportu zbiorowe-
go. Natomiast w przypadku obiektów I i II generacji loka-
lizacja odgrywa już dużo mniejszą rolę, ale istotna staje się 
dostępność dla transportu indywidualnego (usytuowanie 
przy głównych ciągach dróg, atrakcyjna oferta parkingowa 
itp.), nawet kosztem znacznego odsunięcia od śródmieścia. 
Różnice te można potwierdzić, porównując parametry 
obiektów rożnych generacji, które zlokalizowane są w róż-
nych odległościach względem centrum miasta. Analiza 
obiektów handlowych w Gdańsku [4] pokazuje, że im ge-
neracja takiego obiektu jest wyższa i im bliżej śródmieścia 
obiekt się znajduje, tym powierzchnia działki i zabudowy 
jest mniejsza, maleje również powierzchnia głównego na-
jemcy/ów oraz jej udział procentowy, a wzrasta liczba skle-
pów w galerii handlowej i tym samym atrakcyjność oferty 
handlowej obiektu. W [4] wykazano również, że centra 
handlowe niższych generacji charakteryzują się bogatszą 
ofertą parkingową. Wynika to z faktu, że w przypadku bar-
dzo intensywnej zabudowy w centrum miasta, obiekt han-
dlowy ma dużo mniejszą powierzchnię do wykorzystania 
(chociaż kwestia ta rozwiązywana jest w nowszych obiek-
tach poprzez budowę parkingów wielopoziomowych – 
przykładem może być centrum handlowe Riviera w Gdyni 
o powierzchni handlowo-usługowej rzędu 70 000 m2, zlo-
kalizowane w niewielkiej odległości od śródmieścia, oferu-

jące 2,5 tysiąca miejsc parkingowych na parkingu wielopo-
ziomowym). 

Wpływ na oferowaną liczbę miejsc parkingowych wy-
wiera również polityka parkingowa miasta, która zwykle 
określa maksymalne wskaźniki parkingowe dla obszaru 
śródmiejskiego. Z drugiej strony jednak, dostępność WOH 
w śródmieściu dla komunikacji zbiorowej, pieszych i rowe-
rzystów jest dużo lepsza niż w przypadku obiektów zlokali-
zowanych w obszarach podmiejskich, w związku z czym, 
w zależności od wielkości generowanego ruchu mniejszy 
może być też popyt na miejsca parkingowe. W opracowa-
niu [14] autorzy analizowali zależność zachodzącą pomię-
dzy udziałem podróży samochodowych, a odległością od 
centrum miasta i liczbą dostępnych miejsc parkingowych 
na przykładzie obiektów trójmiejskich. Wykazano, że 
udział ten rośnie proporcjonalnie do odległości od centrum 
miasta i atrakcyjności oferty parkingowej (dla zależności 
uzyskano współczynnik determinacji rzędu 0,8 przy 13% 
zmienności losowej). 

Charakterystyka ruchu generowanego przez WoH 
Lokalizacja oraz atrakcyjność oferty centrum handlowego 
warunkują liczbę klientów, którą centra handlowe będą 
przyciągać każdego dnia, w jaki sposób będą oni do cen-
trum handlowego dojeżdżać i z niego wracać oraz to, jak 
sprawnie będą dostarczane towary do sklepów. Współczesne 
WOH przyciągają w dużej mierze klientów zmotoryzowa-
nych, co doskonale wyraża slogan „No parking, no business”. 

Najwyższy udział podróży transportem indywidualnym 
obserwuje się zwykle w WOH niższych generacji [4], [15], 
[29]. Z jednej strony dostępność transportu zbiorowego 
poza centrum miasta i w obszarach podmiejskich jest 
znacznie niższa niż w śródmieściach, z drugiej – różna jest 
też charakterystyka zakupów w obiektach o atrakcyjnej i zróż-
nicowanej ofercie handlowej (np. WOH trzeciej generacji) 
oraz takich, w których główną rolę odgrywa hipermarket 
(np. WOH pierwszej generacji) – hipermarkety, oferując 
towary szybko zbywalne, zachęcają klientów do większych 
zakupów, a to z kolei często wiąże się z koniecznością przy-
jazdu do obiektu samochodem. Potwierdzają to wyniki ba-
dań ruchu realizowane dla dużych centrów handlowych 
i hipermarketów w Budapeszcie [29]. W analizowanych 
centrach handlowych, które na podstawie podanych cha-
rakterystyk można by przypisać do drugiej lub trzeciej ge-
neracji, udział podróży transportem indywidualnym w za-
leżności od lokalizacji obiektu wynosi 13–46%, natomiast 
w przypadku hipermarketów przekracza 70%. Podobną 
sytuację można zaobserwować w Polsce – WOH pierwszej 
generacji z uwagi na swoją charakterystykę, lokalizację 
i dostępność transportową przyciągają przede wszystkim 
klientów zmotoryzowanych.

Natomiast w przypadku centrów handlowych zlokali-
zowanych w obszarach śródmiejskich czy centralnych miast 
udział transportu indywidualnego jest już niższy, ale nadal 
waha się w granicach 20–40% [15], w zależności przede 
wszystkim od dostępności dla transportu zbiorowego oraz 
oferowanej liczby miejsc parkingowych. Na przykład z ba-
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dań prowadzonych w centrum handlowym GB w Gdańsku 
(III generacja), zlokalizowanym w obszarze centralnym 
miasta, wynika, że w godzinie szczytu w typowym dniu 
tygodnia 37.5% konsumentów przyjeżdżających do WOH 
wykorzystuje samochód (przy czym tylko 27% wszystkich 
klientów wjeżdża samochodami na parking zlokalizowany 
w budynku centrum handlowego, pozostali korzystają 
z parkingów lub miejsc postojowych zlokalizowanych 
w pobliżu). W sobotę liczba klientów korzystających z sa-
mochodu wzrasta o 50%, a w dni przedświąteczne nawet 
o 100% [23].

Duży wpływ na rodzaj wybranego środka transportu 
mają również inne czynniki, związane już bezpośrednio z za-
kupami czy też samym środkiem transportu, np. [5] [13] 
[16]:

•	 czas przeznaczony na zakupy (w przypadku zatłocze-
nia na drogach często korzystniejsze wydaje się sko-
rzystanie z komunikacji zbiorowej z punktu widzenia 
oszczędności czasu),

•	 rodzaj i wielkość planowanych zakupów,
•	 komfort zakupów (w przypadku dużej ilości zakupów 

większą wygodę gwarantuje prywatny samochód),
•	 dostępność i niezawodność różnych środków trans-

portu,
•	 bezpieczeństwo (zarówno w drodze do centrum, jak 

i na jego terenie),
•	 elastyczność środka transportu,
•	 koszt i czas podróży,
•	 odległość dojścia pieszego z parkingu czy przystanku 

autobusowego,
•	 jakość dostępnych usług w zakresie transportu zbio-

rowego.

Jednak nawet w przypadku bardzo wysokiej jakości 
usług transportu zbiorowego w dojeździe do centrum han-
dlowego i ograniczonej możliwości parkowania, obiekt 
handlowy zawsze przyciągnie znaczną liczbę klientów zmo-
toryzowanych. Ruch generowany przez WOH (wjazdowy 
i wyjazdowy do/z centrum handlowego) natomiast dodat-
kowo obciąża przyległy układ uliczny, co może stanowić 
zagrożenie dla systemu transportowego miasta. 

Generowanie ruchu przez wielkopowierzchniowe obiek-
ty handlowe znacznie różni się w przypadku centrów róż-
nych generacji. Duże komercyjne centra handlowe są 
w stanie generować takie potoki ruchu, które przeciążają 
sąsiednie skrzyżowania w godzinach szczytu komunikacyj-
nego i handlowego, stąd też nie powinno się ich traktować 
jak tradycyjne mniejsze obiekty handlowe. Dodatkowo 
z badań wykonanych dla supermarketów spożywczych 
w Cork w Irlandii wyciągnięto następujące wnioski odnoś-
nie zależności pomiędzy powierzchnią użytkową obiektów 
a generowanym przez nie ruchem [17]:

•	 brak podobnego typu obiektów w danym obszarze 
skutkuje większym wskaźnikiem generowania ruchu 
(w tym przypadku liczonym jako liczba odwiedzają-
cych obiekt, wchodzących i wychodzących na 1000 m2 
powierzchni użytkowej);

•	 im mniejszy supermarket, tym wyższy wskaźnik ge-
nerowanych podróży;

•	 podobne obszary z podobną zabudową i liczbą ludno-
ści, układem komunikacyjnym i konkurencją mają 
podobne wskaźniki generowania podróży w szczycie 
popołudniowym.

 
Ruch generowany przez obiekty handlowe charaktery-

zuje się zmiennością w czasie w skali godzin, dni tygo-
dnia, a także miesięcy. W ciągu dnia obserwuje się więk-
sze natężenia ruchu wjazdowego i wyjazdowego do/z 
centrum handlowego w tzw. szczycie handlowym, który 
w zależności od charakterystyki obiektu może przypadać 
na różne godziny. W obiektach handlowych I generacji 
szczyt handlowy przypada zwykle w godzinach popołu-
dniowych, po wystąpieniu szczytu komunikacyjnego po-
południowego [9] [10], natomiast badania w obiektach 
handlowych III generacji wskazują na częściowe pokry-
wanie się godzin szczytu handlowego ze szczytem popołu-
dniowym [15] – na rysunku 2 przedstawiono rozkład na-
tężeń ruchu generowanego przez trójmiejskie centra 
handlowe III generacji w godzinach obejmujących szczyt 
popołudniowy, który w Trójmieście przypada na godziny 
15:30–17:30. Jak można zaobserwować szczyt handlowy 
jest względem niego przesunięty i występuje w godzinach 
17:00–18:00 [15].

W dni weekendowe z kolei obserwuje się największy 
ruch dojazdowy do centrów i mniejszy ruch miejski, na 
podstawie czego domniemywać można, że w dni weeken-
dowe dominuje ruch handlowy i to on decyduje o porze 
występowania godzin szczytu [10]. Analizując przykład 

Rys. 2. Rozkład natężeń ruchu generowanego przez trójmiejskie centra handlowe III generacji [15].

Rys. 3. Porównanie liczby pojazdów wjeżdżających na parking centrum handlowego GB 
w Gdańsku w dni powszednie oraz w dni wolne od pracy [15] 
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centrum handlowego GB w Gdańsku, można zaobserwo-
wać, że ruch wjazdowy generowany przez dany WOH w so-
botę oraz w niedzielę jest o około 30–50% większy niż 
w typowym dniu tygodnia, przy czym szczyt handlowy 
w tych dniach przypada na godziny wcześniejsze – w anali-
zowanym przypadku występuje w godzinach 13:00–16:00 
(rys. 3) [15].

Ruch generowany przez centra handlowe różni się 
również w skali miesięcy. Jak wynika z badań amerykań-
skich, występuje zmienność ruchu zależna od miesięcy 
(tab. 1), przy czym miesiącem największego ruchu zwią-
zanego z WOH jest zawsze grudzień [18]. Podobnie 
w Polsce, z uwagi na okres przedświąteczny w grudniu 
obserwuje się większe natężenia ruchu generowanego 
przez WOH, w soboty przedświąteczne nawet 100% 
wyższe niż w typowym dniu tygodnia.

gdzie:
 –  średnia liczba podróży wjazdowych generowa-

nych przez WOH (podróży wykonanych samo-
chodem), (podróży/godz.), 

 –  powierzchnia sprzedaży WOH (tys. m2). 

Zależność zachodzącą pomiędzy generowanym ruchem 
a powierzchnią sprzedaży potwierdzają również badania 
prowadzone w Krakowie [12], w ramach których analizo-
wano ruch wyjazdowy z parkingów WOH w zależności od 
powierzchni całkowitej oraz powierzchni sprzedaży, uzy-
skując dopasowanie funkcji zależności do danych rzeczywi-
stych rzędu 80–90% w zależności od przyjętego modelu. 

Coraz częściej nowoczesne centra handlowe pełnią już nie 
tylko funkcję handlową i usługową, ale oferują również po-
wierzchnie biurowe, kina czy nawet hotele. Takie wielofunk-
cyjne obiekty w zagranicznej literaturze określa się mianem 
„mixed-use”, który przypisuje się obiektom spełniającym 
przynajmniej dwie różne funkcje, pozwalające konsumento-
wi w ramach jednej podróży zrealizować kilka różnych celów 
[20], parkując na parkingu wspólnym dla wszystkich funkcji 
obiektu. W przypadku takich obiektów, podczas szacowania 
wielkości generowanego ruchu, warto jest wziąć pod uwagę, 
że na rzeczywisty łączny ruch generowany przez WOH bę-
dzie wpływało to, jaka część klientów podróżuje do WOH 
w kilku celach (np. kino i zakupy), a w rezultacie czy szaco-
wana wielkość generowanego ruchu nie powinna być zredu-
kowana ze względu na taką tendencję. Dla przykładu 
w opracowaniu [20] zaznaczono, że w obiektach typu „mi-
xed-use” liczba generowanych podróży będzie o około 8% 
niższa niż oszacowana z wykorzystaniem wskaźników ITE 
[19] suma ruchu generowanego z osobna dla poszczególnych 
jego funkcji. Należy wziąć pod uwagę jednak to, że podane 
źródło [20] może być już nieaktualne, a sama charakterysty-
ka podróży w Polsce inna niż w Stanach Zjednoczonych, 
w których badanie było realizowane.

Problemy obsługi transportowej WOH
Korzystając z wyników wieloletnich prac dotyczących ana-
liz obsługi transportowej wielkopowierzchniowych obiek-
tów handlowych na obszarze wielu miast, zidentyfikowano 
najczęściej występujące problemy obsługi transportowej 
tych obiektów oraz czynniki wpływające na powstawanie 
tych problemów. Prowadzone analizy dotyczyły obiektów 
wyższych generacji (najczęściej II i III generacji).

Problemy te można podzielić na dwie grupy: 
•	 problemy dostrzegane przez inwestorów WOH: 

oszacowanie potencjalnej wielkości klientów, którzy 
będą chcieli skorzystać z usług WOH i zapewnienie 
tym klientom dobrej dostępności do WOH;

•	 problemy dostrzegane przez zarządy dróg lub władze 
samorządowe: oszacowanie wielkości ruchu, ocena 
negatywnego wpływu WOH na sąsiadujący układ 
uliczny i mieszkańców budynków znajdujących się 
w obszarze oddziaływania WOH, wybór działań 
zmniejszających lub eliminujących negatywny wpływ 
WOH na sąsiadujący układ uliczny. 

Sezonowa zmienność wielkości sprzedaży i wielkości ruchu genero-
wanego przez centra handlowe według badań amerykańskich

Miesiąc
Procent średniej miesięcznej 
wielkości sprzedaży centrów 

handlowych

Procent średniej miesięcznej 
wielkości generowanego ruchu 

przez centra handlowe

Styczeń 78 85

Luty 80 78

Marzec 93 92

Kwiecień 93 93

Maj 99 105

Czerwiec 94 106

Lipiec 90 101

Sierpień 99 102

Wrzesień 88 95

Październik 95 99

Listopad 118 102

Grudzień 174 142

Źródło: [18]

W celu określenia wielkości ruchu generowanego przez 
WOH wykorzystuje się różne metody prognozowania ru-
chu np.: modele wykorzystujące zależność liczby pojazdów 
dojeżdżających do WOH od powierzchni sprzedaży [19] 
czy modele zależności wielkości natężenia ruchu wjazdowe-
go/wyjazdowego od ustalonego zbioru charakterystyk 
WOH, wskaźnik rotacji miejsc parkingowych, liczbę klien-
tów odwiedzających obiekt czy zmienność generowanego 
ruchu [9].

Próbę określenia zależności wielkości ruchu generowa-
nego (wielkość ruchu wjazdowego transportem zmotoryzo-
wanym) od powierzchni sprzedaży GLA, lokalizacji obiektu 
czy liczby miejsc parkingowych podjęto w Gdańsku dla 
obiektów III generacji [14]. W wyniku badań i analiz opra-
cowano kilka modeli zależności generowanego ruchu od 
zmiennych charakteryzujących WOH. Przykład jednego 
z najprostszych modeli liniowych przedstawiono równa-
niem (1), uzyskując bardzo wysoki współczynnik determi-
nacji (R2 = 0,85)[14]:

(1)

Tabela 1 
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Inwestorzy WOH najczęściej wykonują ocenę wpływu 
planowanego obiektu drogowego na sąsiadujący układ 
uliczny na wyraźne żądanie postawione przez zarządzają-
cych drogą (zgoda na dostęp do drogi). Pierwsze projekty 
obsługi transportowej zawierają najczęściej koncepcję pod-
łączenia obszaru WOH do najważniejszej drogi z zastoso-
waniem najprostszych rozwiązań, np. wydzielony pas ru-
chu do skrętu w prawo. Niewielu inwestorów rozumie, że 
dobra obsługa transportowa obiektu to w efekcie większa 
liczba usatysfakcjonowanych klientów i wsparcie ze strony 
władz miasta. 

Władze samorządowe miast i gmin (w tym zarządy dro-
gowe) z jednej strony zainteresowane są pozyskaniem inwe-
storów, z drugiej strony zwracają uwagę (lub powinny 
zwracać większą uwagę) na sposób obsługi transportowej 
planowanych WOH i ocenę wpływu tych obiektów na są-
siadujący lub współpracujący układ drogowy (uliczny). 
Dobrymi narzędziami legislacyjnymi, wspierającymi ko-
nieczność analizy i oceny wpływu planowanego obiektu 
handlowego na otoczenie były i są: ustawy o zagospodaro-
waniu przestrzennym [25], [26] i o tworzeniu WOH [27]. 
W tej ostatniej ustawie (mimo kontrowersji z jej interpre-
tacją) art. 4.3 wskazuje, że do wniosku o wydanie zezwole-
nia na budowę WOH przedsiębiorca może dołączyć analizy 
lub opinie dotyczące oceny skutków utworzenia wielkopo-
wierzchniowego obiektu handlowego. W zakres tych opinii 
wchodzi ocena skutków utworzenia wielkopowierzchnio-
wego obiektu handlowego na infrastrukturę gminy (mia-
sta), lokalny układ komunikacyjny, miejscowy rynek pracy, 
istniejący układ urbanistyczny, istniejącą sieć handlową, 
w tym sieć istniejących wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych na obszarze gmin sąsiednich oraz wpływ na 
środowisko naturalne. Brakuje jednak szczegółowych ak-
tów wykonawczych określających zakres wymienionych 
opinii, zatem władze samorządowe same ustalają taki za-
kres (często bardzo skromny i niewystarczający). 

Głównymi czynnikami wpływającymi na powstawanie 
wymienionych problemów są:

•	 wielkość i atrakcyjność planowanego obiektu handlo-
wego;

•	 lokalizacja obiektu, w tym dostępność do sieci trans-
portu zbiorowego i do podstawowej sieci ulicznej;

•	 sprawność układu ulicznego (drogowego) sąsiadują-
cego z planowanym obiektem i warunki ruchu wy-
stępujące na tym układzie.

 
Wielkość planowanego WOH, mierzona najczęściej 

wielkością powierzchni sprzedaży (patrz wzór 1), to główny 
czynnik wpływający na wielkość generowanych podróży do 
takiego obiektu. Obiekty handlowo-usługowe II i III gene-
racji są z reguły istotnymi generatorami ruchu w mieście, 
dzielnicy lub węźle transportowym. W ciągu doby, w typo-
wym dniu tygodnia, do takiego obiektu przybywa od kilku 
do kilkudziesięciu tysięcy osób, a w dni przedświąteczne 
liczby te są nawet dwukrotnie większe [13], [23]. W ciągu 
okresów ruchu szczytowego, trwającego około 3 godzin po-
południowych, z tych obiektów korzysta ponad 30% ogółu 

klientów, co wywołuje konieczność sprostania wyzwaniu, 
jakim jest ich obsługa transportowa. Istotnym czynnikiem 
wpływającym na liczbę klientów odwiedzających centra 
handlowe jest także atrakcyjność takiego obiektu, na którą 
składa się różnorodność usług świadczonych przez WOH, 
różnorodność sprzedawanego asortymentu towarów itp. 
Głównym celem podróży do WOH (65–85% podróży) są 
zakupy, ale znaczny udział podróży do centrów handlowych 
stanowią także spotkania towarzyskie, spotkania bizneso-
we lub inne sposoby spędzenia wolnego czasu. W wielu 
miastach WOH stanowią swoistą namiastkę centrum spo-
tkań towarzyskich.

Lokalizacja obiektu handlowego ma także istotny 
wpływ na liczbę odwiedzających klientów. Podstawowym 
czynnikiem jest możliwość uzyskania działki pod lokaliza-
cję obiektu handlowego. Ale istotne jest także sąsiedztwo 
i liczba osób, które przemieszczają się w pobliżu planowa-
nego obiektu. Można wyróżnić trzy charakterystyczne lo-
kalizacje WOH: obszary centralne miast lub dzielnic du-
żych miast, transportowe węzły integracyjne i obszary 
wokół węzłów drogowych. Najtrudniej uzyskać jest odpo-
wiednie miejsce na WOH w obszarach centralnych miast, 
gdzie występuje największa gęstość celów podróży. Bardzo 
popularnym miejscem lokalizacji WOH są także obszary 
centralne dzielnic dużych miast, co należy uznać za korzyst-
ne z punktu widzenia transportochłonności, gdyż 15–25% 
klientów tych centrów przybywa pieszo z pobliskich obsza-
rów mieszkaniowych i miejsc pracy. Innym popularnym 
miejscem lokalizacji WOH są węzły transportowe (prze-
siadkowe, integracyjne, drogowe itp.). Jest to istotne w ob-
szarach centralnych miast, gdzie dojazd klientów środkami 
transportu zbiorowego (miejskiego i regionalnego) wynosi 
35–65% [13], [23]. 

Dostępność obiektu handlowo-usługowego za pomocą 
różnych środków transportu to podstawowy czynnik decy-
dujący o sposobie realizacji zapotrzebowania na dojazd do 
tych obiektów. Bliskie położenie WOH przy liniach (przy-
stankach) transportu zbiorowego w obszarach centralnych 
miast i dobra dostępność parkingów zorganizowanych przy 
centrach handlowych do sieci drogowej na obrzeżach miast 
to podstawowe wyznaczniki lokalizacji tego rodzaju obiek-
tów handlowych przez inwestorów i władze samorządowe 
miast. Pojęcie dobrej dostępności obiektu handlowego w ob-
szarach centralnych miast obejmuje przede wszystkim ko-
rzystne powiązania z transportem publicznym. Tego rodzaju 
dostępność pozwala na korzystanie z usług centrum handlo-
wego konsumentom nie posiadającym samochodu bądź nie 
mogącym prowadzić auta, takim jak osoby starsze czy mło-
dzież. Stąd też istnienie węzła przesiadkowego lub przystan-
ku transportu miejskiego w pobliżu obiektu jest, z punktu 
widzenia liczby i zróżnicowania klientów, bardzo ważna. 
Jednakże część klientów, którzy robią duże zakupy, mając 
ograniczony czas na takie zakupy lub wymagając większego 
komfortu, wybierają indywidualne środki transportu (naj-
częściej samochód osobowy) w dojeździe do obiektu handlo-
wego. Stąd też inwestorzy WOH większą uwagę koncentru-
ją na klientach zmotoryzowanych i to im w pierwszej 
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kolejności chcą zagwarantować jak najlepszą dostępność 
obiektu. To może stwarzać różnego rodzaju problemy w pra-
widłowej obsłudze transportowej tych obiektów. 

Sprawność układu ulicznego zapewniającego obsługę 
transportową planowanego lub istniejącego WOH to także 
bardzo istotny warunek zapewnienia odpowiedniej dostęp-
ności obiektu handlowego dla klientów oraz prawidłowego 
funkcjonowania przyległego układu ulicznego. Występujące 
problemy transportowe i działania zmierzające do ich zmniej-
szenia lub wyeliminowania wiążą się z koniecznością zapew-
nienia sprawności, komfortu i bezpieczeństwa dojścia piesze-
go klientów do obiektów handlowych z przystanków 
transportu zbiorowego i parkingów. Ważne jest także zapew-
nienie sprawnego funkcjonowania transportu zbiorowego 
i obiektów drogowych położonych na układzie ulic doprowa-
dzających pojazdy do parkingów obsługujących WOH.

Zapewnienie sprawności, komfortu i bezpieczeństwa 
dojścia klientów do obiektów handlowych z przystanków 
transportu zbiorowego i parkingów wymaga: wyznaczenia 
odpowiedniej szerokości placów dla pieszych przy wejściach 
do obiektów, wyznaczenia odpowiedniej szerokości (pro-
porcjonalnie do natężenia zwiększonego ruchu pieszego) 
chodników lub ciągów dla pieszych od przystanków i par-
kingów samochodowych oraz zorganizowania bezpiecz-
nych przejść dla pieszych [28]. 

Zapewnienie sprawności funkcjonowania linii i popraw-
ności lokalizacji przystanków transportu zbiorowego wiąże 
się z dostosowaniem liczby linii transportu zbiorowego 
i częstotliwości kursowania pojazdów transportu zbiorowe-
go do spodziewanej liczby podróżnych dojeżdżających do 
obiektów handlowych. Bardzo istotnym problemem jest, 
lekceważona dość często, lokalizacja przystanków transpor-
tu zbiorowego. Błędy takiej lokalizacji mogą powodować 
tłoczenie się podróżnych na zbyt wąskich przystankach lub 
konieczność przechodzenia przez jezdnię poza bezpieczny-
mi przejściami dla pieszych. 

Zapewnienie sprawności i warunków ruchu pojazdów na 
układzie ulic doprowadzających ruch pojazdów do parkin-
gów obsługujących WOH wiąże się zapewnieniem odpo-
wiedniej liczby miejsc parkingowych, sprawnego systemu 
wjazdu na parkingi oraz odpowiedniej przepustowości na 
skrzyżowaniach ulic doprowadzających ruch do parkingów. 

WOH generują duże potoki ruchu pieszego i samo-
chodowego, które istotnie obciążają otaczający je układ 
uliczny. Bardzo często są one lokalizowane przy ulicach 
i skrzyżowaniach już wcześniej obciążonych intensywnym 
ruchem pojazdów, zatem przyjazdy klientów do WOH 
samochodami powodują istotny wzrost ruchu na ulicach 
i skrzyżowaniach sąsiadujących z tymi obiektami (obcią-
żenie to osiąga od 5–30% wielkości ruchu na głównych 
skrzyżowaniach, ulicach głównych i zbiorczych, do 60–95% 
wielkości ruchu na ulicach lokalnych) [23], [24]. Ten 
zwiększony ruch pojazdów związany z dojazdami klien-
tów do WOH przy licznych mankamentach współpracu-
jącego układu ulic powodują powstawanie okresowych 
zatłoczeń i perturbacji w ruchu drogowym, do których 
zaliczyć należy: 

•	 częste blokowanie się odcinków ulic dojazdowych do 
parkingów i powstające w wyniku tego kolejki pojaz-
dów na newralgicznych wlotach, najbardziej obciążo-
nych ruchem skrzyżowań (fot.3); 

•	 zwiększone zagrożenie wypadkami na nadmiernie 
obciążonych odcinkach ulic;

•	 utrudnienia w prawidłowej obsłudze obiektu trans-
portem zbiorowym (fot. 4);

•	 hałas, zanieczyszczenie powietrza i inne utrudnienia 
dla mieszkańców okolicznych domów, jak np. zajmo-
wanie miejsc parkingowych przez klientów centrów 
handlowych na parkingach pobliskich osiedli miesz-
kaniowych lub zakładów pracy; 

•	 utrudnienia i zniechęcanie klientów do korzystania 
z analizowanego WOH.

 
Dlatego przy planowaniu lub rozbudowie WOH należy 

przeprowadzać zawsze ocenę wpływu analizowanego obiek-
tu na sąsiedni układ uliczny i opracować projekt działań 
usprawniających ruch pojazdów na układzie ulic otaczają-
cych planowane lub istniejące obiekty handlowe, poprzez 
zastosowanie zmian w organizacji ruchu i przebudowę nie-
których odcinków ulic i skrzyżowań. 

Biorąc pod uwagę negatywne doświadczenia związane 
z budową wcześniejszych centrów handlowych, władze sa-
morządowe wielu miast, przed podjęciem decyzji o lokalizacji 
WOH na zarządzanym obszarze, zlecają wykonanie analizy 

Fot. 3. Przykład problemów transportowych związanych z obsługą WOH – utrudnienia 
w funkcjonowaniu skrzyżowań, fot. J. Jamroz

Fot. 4. Przykład problemów transportowych związanych z obsługą WOH – mieszanie się ru-
chu pieszego, kołowego i pojazdów transportu zbiorowego na małej przestrzeni,  fot. J. Jamroz
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wpływu planowanego obiektu na funkcjonowanie sąsiadują-
cego układu ulic. Przykładem takiego postępowania była 
planowana lokalizacja WOH przy ulicy Morskiej w Gdyni. 
Ulica ta stanowi element osi pasmowego układu transporto-
wego Aglomeracji Trójmiejskiej, po której odbywa się duży 
ruch tranzytowy (międzymiejski i międzydzielnicowy). Prze-
widywane negatywne skutki uruchomienia takiego obiektu 
(wyczerpanie istniejących niewielkich rezerw przepustowości, 
znaczne pogorszenie warunków ruchu) spowodowały odsu-
nięcie czasu budowy tego obiektu oraz ewentualne etapowa-
nie budowy przewidywanego programu funkcjonalnego. 
Ostatni etap obejmujący pełny program funkcjonalny odsu-
nięto na czas realizacji istotnych elementów układu transpor-
towego Aglomeracji Trójmiejskiej (tj. Trasy Kaszub skiej 
i Obwod nicy Północnej Aglomeracji Trój miejskiej). Nato-
miast możliwa jest realizacja I etapu budowy planowanego 
WOH pod warunkiem istotnego usprawnienia znacznej dłu-
gości odcinka ulicy Morskiej wraz z włączeniem występują-
cych tam skrzyżowań do systemu zarządzania ruchem 
TRISTAR [24].

Problemy obsługi parkingowej WOH
W związku z tym, że centra handlowe w dużej mierze ob-
sługują klientów dojeżdżających samochodami, jednym 
z głównych problemów jest zapewnienie odpowiedniej licz-
by miejsc parkingowych, która jednak nie będzie stanowiła 
zagrożenia dla płynności ruchu na przylegających ulicach, do 
których podłączone są centra handlowe. Jak wynika z badań 
w Bayreuth, czynnikiem, który najbardziej wspomaga kon-
kurencyjność obiektu handlowego, jest dostępność parkingu 
(65% badanych wskazywało na ten czynnik) [4]. Bazując 
na danych z polskich centrów handlowych, można zaobser-
wować zależność pomiędzy powierzchnią sprzedaży WOH 
a oferowaną liczbą miejsc parkingowych – im większa jest 
powierzchnia sprzedaży, tym bogatsza jest oferta parkingo-
wa. Na rysunku 4 zestawiono wykres zależności pomiędzy 
powierzchnią sprzedaży GLA i liczbą miejsc parkingowych 
LMP w polskich centrach handlowych różnych generacji.

Zgodnie z powyższymi informacjami, z jednej strony 
WOH powinny zapewniać liczbę miejsc parkingowych od-
powiadajacą potrzebom zmotoryzowanych klientów, speł-
niając zapotrzebowanie występujące w typowych dniach 
tygodnia, jak i w okresach zwiększonego ruchu o charakte-
rze handlowym. Z drugiej strony jednak, konieczne jest 

dostosowanie się do polityki parkingowej miasta, przy rów-
noczesnym uwzględnieniu wpływu, jaki może mieć nieod-
powiednio dobrana oferta parkingowa na wielkość genero-
wanego ruchu, a tym samym na obsługę transportową 
obiektu czy oddziaływanie na przyległy układ uliczny. 

Dostosowanie liczby miejsc parkingowych w WOH do 
zapotrzebowania może często pozostawać w konflikcie z in-
teresami innych uczestników ruchu (zagrożenie sprawności 
funkcjonowania przyległej sieci ulic). W Polsce wartości 
graniczne (najczęściej są to wskaźniki maksymalne dla ob-
szarów śródmiejskich, dla pozostałych obszarów zwykle 
określa się wskaźniki minimalne) liczby miejsc parkingo-
wych określa się w studiach uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania prze s  trzennego miast. W przypadku 
Gdańska [22] dla obiektów han dlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 dopuszczalny maksymalny 
wskaźnik parkingowy wynosi:

•	 12 m.p./1000 m2 GLA – w obszarze centralnym 
śródmieścia, 

•	 25 m.p./1000 m2 GLA – w obszarze intensywnej za-
budowy śródmiejskiej. 

Dla porównania w Krakowie [12] maksymalne wskaź-
niki wynoszą:

•	 12 m.p./ 1000 m2 powierzchni użytkowej dla stefy 
miejskiej, 

•	 30 m.p./ 1000 m2 powierzchni użytkowej dla strefy 
podmiejskiej, 

•	 12 m.p./ 1000 m2 powierzchni użytkowej dla strefy 
o luźnej zabudowie i słabej jakości obsługi transpor-
tem zbiorowym. 

Określone wskaźniki parkingowe powinno się jednak 
przyjmować wyjściowo – dodatkowo niezbędne powinny 
być indywidualne studia uwzględniające warunki ruchu, 
zapotrzebowanie na miejsca parkingowe, politykę parkin-
gową oraz podział zadań przewozowych. 

W źródłach amerykańskich [2] [18] zaleca się z kolei, aby 
dobór liczby miejsc parkingowych oprzeć na pomiarach z tzw. 
dwudziestej godziny – czyli dwudziestej najbardziej obciążo-
nej godziny w ciągu roku, dla której powinno się określać 
wymagania dotyczące parkingów przy WOH. Zgodnie 
z amerykańskimi badaniami określenie takiej godziny, jako 
podstawy do projektowania, pozwala na stworzenie odpo-
wiedniej liczby miejsc dla klientów i pracowników obiektu 
handlowego podczas co najmniej 3000 godzin w ciągu roku, 
kiedy centrum jest otwarte. Podczas około 40% tych godzin 
ponad połowa miejsc parkingowych będzie wolna. Jednak 
podczas 19 godzin w ciągu roku (przypadających na około 
10 dni w roku) odwiedzający centrum mogą nie znaleźć zbyt 
szybko miejsca parkingowego [2]. Dwudziesta godzina 
w większości badanych amerykańskich centrów handlowych 
przypada na połowę grudnia. Trudno jest jednak jednoznacz-
nie wskazać, czy takie podejście sprawdziłoby się w Polsce, 
gdyż charakterystyka funkcjonowania, profil klientów i ob-
sługa transportowa WOH w Stanach Zjednoczonych znacz-
nie różnią się od polskich czy europejskich realiów.

Rys. 4. Wykres zależności liczby miejsc parkingowych LMP od powierzchni sprzedaży GLA 
w polskich centrach handlowych [15]. 
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Dobór odpowiedniej liczby miejsc parkingowych w cen-
trach handlowych jest o tyle ważny, że zarówno zbyt mała 
liczba, jak i przeszacowana oferta parkingowa mogą w zna-
czący sposób wpływać na funkcjonowanie przyległego 
układu ulicznego. Podczas analizowania wielkości ruchu 
generowanego przez obiekty trójmiejskie [15] zaobserwo-
wano, że w przypadku analizowanych obiektów liczba po-
dróży wjazdowych na parking rośnie wraz z dostępną liczbą 
miejsc parkingowych. 

W przypadku zbyt małej liczby miejsc parkingowych z jed-
nej strony można zmotywować klientów do korzystania z in-
nych niż samochód osobowy środków transportu, z drugiej 
strony jednak przy bardzo wysokim napełnieniu parkingu 
kolejne wjeżdżające pojazdy będą długo szukać miejsca par-
kingowego, mogąc tym samym generować problem z wjaz-
dem na parking kolejnych pojazdów i utrudnienia w ruchu 
na ulicy, do której parking jest podłączony. Jako przykład 
można podać tutaj gdańską galerię handlową „Madison”, 
zlokalizowaną w samym centrum Gdańska [15]. Posiada ona 
jedynie 114 miejsc postojowych, które przez większość czasu 
funkcjonowania obiektu, w typowych dniach tygodnia, są 
w blisko 100% zajęte. Dodatkowo sytuację pogarsza fakt, że 
z parkingu korzystają nie tylko klienci obiektu, ale również 
osoby poszukujące miejsca parkingowego w śródmieściu 
Gdańska. Tak ograniczona oferta parkingowa i wysokie po-
trzeby parkingowe wynikające z lokalizacji obiektu w sa-
mym centrum miasta powodują, że pojazdy poszukujące 
miejsc postojowych w obiekcie, bądź też w jego otoczeniu 
(w przypadku, gdy licznik miejsc parkingowych pokazuje 
100% napełnienie parkingu) często spowalniają lub blokują 
ruch na ulicy, do której podłączony jest parking.

Innym przypadkiem są obiekty o zbyt dużej liczbie miejsc 
parkingowych, niedostosowanej do przepustowości przylega-
jącego układu ulicznego – centra handlowe o bardzo atrakcyj-
nej ofercie parkingowej wręcz zachęcają do podróży samocho-
dowych, przez co generują znaczny ruch samochodowy, który 
w szczególności w przypadku obiektów zlokalizowanych 
w obszarach centralnych miasta lub dzielnic może zagrażać 
sprawnemu funkcjonowaniu systemu transportowego miasta. 

Zgodnie z powyższymi informacjami nieodpowiednio do-
brana oferta parkingowa w centrach handlowych i jej wpływ 
na wielkość ruchu generowanego przez te obiekty może 
skutkować konfliktem ruchu lokalnego i ruchu dojazdowe-
go/wyjazdowego z obiektów handlowych – zatłoczenie przy-
ległych ulic, utrudnienia dla uczestników ruchu tranzytowe-
go względem centrum handlowego, utrudnienia przy 
wyjeździe z parkingu.

Aby uniknąć takich sytuacji określić można pewne wy-
magania, które powinny być spełnione przy rozwiązywaniu 
podłączeń parkingów do układu drogowego i przystosowy-
waniu sieci ulic do nowych potrzeb [9]:

•	 zapewnienie odpowiedniego połączenia centrum 
handlowego z przyległym układem drogowym;

•	 zapewnienie jak najlepszej dostępności do transportu 
zbiorowego oraz dla ruchu pieszego i rowerowego;

•	 zapewnienie bezpieczeństwa ruchu, poprawa czytel-
ności drogi dojazdu, zapewnienie komfortu użytkow-

ników centrów handlowych zamieszkałych w rejonie 
znajdującym się w zasięgu obiektu;

•	 zachowanie przepustowości przylegającej sieci ulic 
w jak najdłuższym czasie i odpowiednio do prognozo-
wanego ruchu;

•	 stworzenie warunków funkcjonowania w stanach 
awaryjnych;

•	 zagwarantowanie odpowiedniej płynności ruchu na 
sieci ulic obsługujących, w zależności od ich kategorii.

 
Ponadto władze miasta bądź właściciele WOH mogą 

stosować politykę zniechęcającą klientów centrów handlo-
wych do dojazdów samochodami w celach handlowych po-
przez [4]:

•	 poprawę dostępności i funkcjonowania komunikacji pu-
blicznej, poprawę połączeń i obniżenie kosztu przejazdu;

•	 odpowiednią politykę parkingową – ograniczenie 
liczby miejsc postojowych czy podniesienie kosztów 
postoju na parkingach;

•	 utworzenie stref ograniczonego ruchu;
•	 zamknięcie ruchu na niektórych ulicach.

Uwzględnienie powyższych zaleceń może skutkować 
zmniejszeniem negatywnych efektów dodatkowego obcią-
żenia układu ulicznego przez ruch związany z WOH. 
Dodatkowo warto również kontrolować dostępność do 
WOH za pomocą różnych środków, także dotyczących par-
kingów, np. liczba dostępnych miejsc postojowych, koszty 
parkowania, ograniczenia czasu parkowania, lokalizacja 
miejsc parkingowych [21].

Podsumowanie i wnioski
WOH w Polsce rozwijają się dynamicznie od początku lat 
dziewięćdziesiątych – od tego momentu stopniowo powstawa-
ły ich kolejne generacje, a wraz z nimi rozwijała się ich forma 
przestrzenna i realizowane przez nie funkcje. Rozwój ten nie 
pozostaje bez wpływu na znaczenie WOH w układzie trans-
portowym miasta, mimo że w chwili obecnej, jak i 15 lat temu, 
wielkopowierzchniowe obiekty handlowe są i były potężnym 
magnesem dla klientów zmotoryzowanych. Podczas gdy 
pierwsze WOH powstawały głównie na obszarach podmiej-
skich, obecnie centra handlowe stanowią nieodłączny element 
śródmieść, centrów dzielnic, a nawet osiedli mieszkaniowych. 

Systematyczny przyrost liczby wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych, zwiększającej się ich powierzchni 
usługowej i asortymentu oferowanych usług w Polsce po-
woduje wzrost liczby klientów korzystających z usług han-
dlowych, rozrywkowych i spotkań towarzyskich w tego 
rodzaju obiektach. WOH II i III generacji są więc znaczą-
cymi generatorami ruchu w mieście, dzielnicy lub węźle 
transportowym. W ciągu doby, w typowym dniu tygodnia, 
do tego typu obiektów przybywa od kilku do kilkudziesię-
ciu tysięcy osób, a w dni przedświąteczne liczby te są nawet 
dwukrotnie większe. W okresie ruchu szczytowego, trwa-
jącego około 3 godzin popołudniowych, z tych obiektów 
korzysta prawie jedna trzecia ogółu klientów i wówczas 
obiekty te mogą być źródłem problemów transportowych, 
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co w jaskrawy sposób uwidacznia się na ulicach sąsiadują-
cych z tymi obiektami w okresach przedświątecznych. 

Niektóre problemy transportowe są już dostrzegane 
przez inwestorów WOH (dotyczą poprawności oszacowania 
potencjalnej liczby klientów i zapewnienie dobrej dostępno-
ści do WOH), a także przez zarządy dróg lub władze samo-
rządowe, które szczególną uwagę poświęcają oszacowaniu 
wielkości ruchu, ocenom negatywnego wpływu WOH na 
sąsiadujący układ uliczny i mieszkańców budynków znajdu-
jących się w obszarze oddziaływania oraz działaniom zmniej-
szającym lub eliminującym ten negatywny wpływ. 
Dotychczasowe krajowe doświadczenia pozwalają na wska-
zanie następujących problemów wymagających dalszych ba-
dań lub wprowadzenia uregulowań prawnych:
1. Konieczny jest rozwój narzędzi i metod pozwalających 

na szacowanie liczby klientów, zapotrzebowania na po-
szczególne rodzaje transportu oraz zapotrzebowania na 
liczbę miejsc parkingowych przy WOH z uwzględnie-
niem uwarunkowań krajowych. 

2. Władze samorządowe wydające decyzje o lokalizacji 
WOH powinny wymagać od inwestora obiektu wyko-
nania analizy wpływu planowanego lub przebudowy-
wanego obiektu handlowo-usługowego na istniejący i pla-
nowany układ transportowy sąsiadujący i współpracują-
cy z planowanym obiektem oraz projekt sprawnej ob-
sługi transportowej takiego obiektu. W takim doku-
mencie powinno znaleźć się między innymi oszacowanie 
wzrostu wielkości ruchu oraz udziału ruchu związanego 
z planowanym obiektem na skrzyżowaniach i odcinkach 
ulic sąsiadujących i współpracujących z planowanym 
obiektem. Te oszacowania powinny stanowić podstawę 
do negocjacji pomiędzy inwestorem i władzami samo-
rządowymi odnośnie udziału w inwestowaniu w popra-
wę sprawności sąsiadującego z obiektem układu ulic. 

3. Należy udoskonalić rozwiązania prawne poprzez noweli-
zację Ustawy o WOH oraz opracowanie i wydanie zapo-
wiadanego Rozporządzenia Ministra Gospodarki doty-
czącego zakresu opinii dotyczących wpływu planowanych 
WOH na otoczenie, ze szczególnym uwzględnieniem 
zakresu opinii dotyczącej wpływu planowanych obiektów 
handlowych na funkcjonowanie współpracującego z obie-
k tem handlowym systemu transportowego. 
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Analiza funkcjonowania strefy  
kiss and ride przy Małopolskim  
Dworcu Autobusowym w Krakowie1

Streszczenie. Artykuł przedstawia kolejne etapy analizy funkcjonowania 
systemu kiss and ride, który powstał w Krakowie pod koniec 2013 roku 
i funkcjonuje nieprzerwanie z drobnymi zmianami organizacyjnymi. Jest 
to jeden z elementów systemu transportowego miasta, który usprawnia 
i zabezpiecza wymianę pasażerów w obrębie większych generatorów ru-
chu dowozowego. Funkcjonowanie systemu kiss and ride w Krakowie zba-
dano na wybranym przykładzie strefy kiss and ride zorganizowanej przy 
Małopolskim Dworcu Autobusowym (MDA). Analizowano przede wszyst-
kim prawidłowe wykorzystanie tej strefy, ale także jej funkcjonalność i or-
ganizację. Głównym celem badań było zidentyfikowanie zachowań kierow-
ców korzystających ze strefy, pod kątem poprawności i przestrzegania za-
sad, które w niej obowiązują. Przeprowadzono obserwacje, podczas których 
rejestrowano czas postoju samochodów w strefie oraz dokonywano oceny 
poprawności zachowania kierowcy. W przypadku  zachowań niezgodnych 
z obowiązującymi zasadami – oceniano rodzaj nieprawidłowości (bloko-
wanie pasa K+R, postój poza pasem K+R). W artykule przedstawiono 
kolejne etapy przeprowadzonej analizy oraz opisano organizację i sposób 
oznakowania wybranej strefy. Przedstawiono szczegółowe wyniki przepro-
wadzonych badań i opisano zaobserwowane problemy. 
Słowa kluczowe: kiss and ride, K+R, pocałuj i jedź, zachowania komu-
nikacyjne, węzły przesiadkowe

Wprowadzenie
System kiss and ride funkcjonuje na świecie od kilkudziesięciu 
lat, jednak polskie miasta dopiero w ostatnim czasie zaczęły 
wprowadzać rozwiązania tego rodzaju [1, 2, 3]. Dosyć do-
brze rozwinięty system kiss and ride działa dziś w Krakowie 
i Wrocławiu – strefy kiss and ride uruchomiono tam przy 
większych generatorach ruchu dowozowego. Ponadto przy 
znaczących polskich portach lotniczych stworzono funkcjo-
nujące na tych samych zasadach strefy kiss and fly. 

Pierwsze strefy kiss and ride w Krakowie utworzono 
15 listopada 2013 roku. Sukcesywnie tworzono nowe w ko-
lejnych lokalizacjach. Aktualnie istnieje 5 stref kiss and ride 
funkcjonujących na terenie miasta oraz jedna strefa kiss and 
fly na terenie portu lotniczego. Działają one w następują-
cych lokalizacjach [4]:

•	 strefa kiss and ride przy Małopolskim Dworcu Auto-
busowym,

•	 strefa kiss and ride przy pętli tramwajowo-autobuso-
wej Krowodrza Górka,

•	 strefa kiss and ride przy Galerii Krakowskiej,
•	 dwie strefy kiss and ride przy parkingu park and ride 

Czerwone Maki,
•	 dodatkowo strefa kiss and fly w porcie lotniczym Kra-

ków – Balice.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015.

Charakterystyka strefy kiss and ride przy Małopolskim 
Dworcu Autobusowym

Organizacja strefy
Strefa kiss and ride została zorganizowana w bezpośrednim 
sąsiedztwie dolnej płyty postojowej Małopolskiego Dworca 
Autobusowego oraz pętli autobusowej Dworzec Główny 
Wschód. Podobnie jak w przypadku wszystkich pozosta-
łych stref kiss and ride funkcjonujących w Krakowie, za-
projektowano ją jako uzupełnienie do istniejącej w tym 
miejscu infrastruktury. Polegało to na wydzieleniu, z po-
wierzchni przeznaczonej dotychczas dla postoju taksówek, 
dodatkowego pasa ruchu (strefa przejazdowa) służącego 
wyłącznie dla ruchu pojazdów korzystających z kiss and 
ride. W efekcie strefa funkcjonuje w oddzieleniu od ruchu 
ogólnego oraz ruchu autobusów korzystających z dworca 
i pętli autobusowej.

Sposób organizacji strefy kiss and ride przy Małopolskim 
Dworcu Autobusowym przedstawiono na fotografii 1.

Część projektu organizacji ruchu w strefie kiss and ride 
funkcjonującej przy Małopolskim Dworcu Autobusowym 
przedstawiono na rysunku 1. 

Fot. 1.  Strefa kiss and ride przy Małopolskim Dworcu Autobusowym
Źródło: materiały własne
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Oznakowanie strefy
Strefa została oznakowana za pomocą oznakowania piono-
wego w postaci piktogramu informującego o przeznaczeniu 
strefy i maksymalnym czasie postoju w niej dozwolonym 
oraz znaku B-35 (zakaz postoju), który formalizuje infor-
macje przekazywane za pomocą piktogramu. Kierunek 
ruchu oraz granice strefy wyznaczono za pomocą znaków 
poziomych. Sposób oznakowania strefy przedstawiono na 
rysunku 1 oraz na  fotografiach  2–4. 

wym, z którego wykonywane są kursy dalekobieżne, naj-
większe wykorzystanie strefy przewidziano na dni powsze-
dnie, a w ciągu roku szkolnego/akademickiego również 
w weekendy w godzinach popołudniowych i wieczornych. 
Pomiar został wykonany w dniach 25 maja 2014 (niedziela) 
oraz 25 czerwca 2014 (środa) w godzinach 18:00–20:00.

Podczas badań obserwowano pojazdy korzystające ze 
strefy kiss and ride. Zapisywano rodzaj pojazdu (samochód 
prywatny, taxi), cel wykorzystania strefy (podwiezienie pa-
sażera, odebranie pasażera) oraz dokładną godzinę wjazdu 
i wyjazdu pojazdu ze strefy (w formacie gg:mm:ss), na pod-
stawie których uzyskano średni czas postoju pojazdu w stre-
fie. Dokonywano również oceny zachowania kierowcy 
w strefie, z rozróżnieniem na zachowanie prawidłowe i nie-
pra widłowe. W przypadku nieprawidłowego zachowania 
w strefie oceniano rodzaj nieprawidłowości (blokowanie 
pasa kiss and ride, zatrzymanie poza wyznaczonym pasem 
kiss and ride pomimo wolnego stanowiska). 

Podczas obserwacji gromadzono również spostrzeżenia 
i uwagi dotyczące pracy strefy, które mogły okazać się przy-
datne w realnej ocenie funkcjonowania tego elementu in-
frastruktury miejskiej.

Liczebność próby do obserwacji pojazdów w omawianej 
strefie kiss and ride przyjęto z zastosowaniem wzoru:

     

gdzie:
n – liczebność próby
b – zakładany maksymalny błąd oszacowania. 

Założono poziom ufności 1-α równy 0,95, przy pozio-
mie istotności równym 0,05. Do obliczeń przyjęto rozkład 
normalny standaryzowany. W tabeli 1 przedstawiono zale-
caną minimalną liczebność próby przy określonych błędach 
oszacowania.

Na potrzeby analizy przyjęto dopuszczalny błąd oszaco-
wania na poziomie 8%. Obserwacją w strefie kiss and ride 
przy Małopolskim Dworcu Autobusowym (MDA) w Kra-
kowie objęto 158 pojazdów, wśród których zinwentaryzowa-
no 109 pojazdów prywatnych oraz 49 samochodów taxi. 
Poszczególne rodzaje pojazdów stanowiły odpowiednio 69% 
i 31% wszystkich obserwowanych samochodów.

Analiza nieprawidłowych zachowań kierowców
Prawidłowe zachowanie w strefie kiss and ride zdefiniowa-
no następująco: kierowca powinien zaparkować samochód w obrębie 
pasa postojowego K+R na wolnym stanowisku tak, aby nie blokował 

Rys. 1. Projekt organizacji ruchu w strefie kiss and ride funkcjonującej przy MDA w Krakowie
Źródło: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Fot. 2. Piktogram informujący o przeznaczeniu  
strefy oraz maks. czasie postoju w strefie kiss  
and ride przy MDA
Źródło: materiały własne

Fot. 4. Oznakowanie poziome  
w strefie kiss and ride przy MDA 
Źródło: materiały własne

Fot. 3. Znak B-35 z tabliczką  
uszczegóławiającą w strefie  
kiss and ride przy MDA
Źródło: materiały własne

Analiza wykorzystania strefy kiss and ride przy 
Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie 

Metodyka badania
Obserwacje ruchu w strefie kiss and ride przy Małopolskim 
Dworcu Autobusowym zostały przeprowadzone w okre-
sach jej największego przewidywanego wykorzystania. 
W związku z tym, że strefa działa przy dworcu autobuso-

Zalecana minimalna liczebność próby przy określonych  
błędach oszacowania

Dobór liczebności próby

Błąd oszacowania (b) 10% 8% 7% 6% 5% 2% 1% 0,5%

Liczebność próby (n) 96 150 196 266 384 2401 9604 38416

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1 
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on wjazdu innym pojazdom na pozostałe wolne stanowiska (blo-
kowanie objawia się zarówno poprzez fizyczne uniemożliwienie 
wjazdu na inne wolne stanowisko pozostałym pojazdom, jak i zbyt 
długie zajmowanie stanowiska postojowego). Nieprawidłowym 
jest zaparkowanie pojazdu poza wyznaczonym pasem K+R lub 
w obrębie pasa postojowego TAXI. 

Na podstawie powyższej definicji dokonano oceny za-
chowań kierowców w strefie kiss and ride. Wyniki przedsta-
wiono w tabeli 2 oraz na rysunku 2.

wszystkich kierowców łamiących zasady 73 zajmowało sta-
nowisko dłużej niż jest to dozwolone. Stanowili oni 50% 
wszystkich kierowców nieprzestrzegających zasad.

Wśród kierowców łamiących zasady zaobserwowano 
zarówno kierowców pojazdów prywatnych, jak i kierow-
ców taxi. Liczbę i udział procentowy poszczególnych kie-
rowców niezachowujących zasad podczas korzystania ze 
strefy K+R zestawiono w tabeli 4 oraz na rysunku 4.

Analiza wykazała dosyć duży udział (32%) kierowców taxi 
wśród wszystkich kierowców nieprzestrzegających zasad obo-
wiązujących w strefie kiss and ride. Pozostałe osoby to kierow-
cy prywatni, którzy stanowili 68% wszystkich kierowców ła-
miących zasady prawidłowego zachowania w strefie.

Zestawienie liczby kierowców prawidłowo lub nieprawidłowo  
korzystających ze strefy kiss and ride przy MDA w Krakowie

prawidłowo nieprawidłowo razem

Liczba kierowców 12 146 158

Udział procentowy [%] 7,59 92,41 100

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2 

Rys. 2.  
Zestawienie kierowców prawidłowo lub 
nieprawidłowo korzystających ze strefy 
kiss and ride przy MDA w Krakowie
Źródło: opracowanie własne

Wśród wszystkich 158 kierowców, których zachowanie 
w strefie kiss and ride przy MDA objęto obserwacją, tylko 
12 zachowało zasady w niej obowiązujące. Stanowili oni 
niespełna 8% wszystkich kierowców objętych obserwacją. 
Nieprawidłowe zachowania zaobserwowano u 146 kierow-
ców, co stanowiło nieco ponad 92% ogółu kierowców ko-
rzystających z systemu.  

Nieprawidłowości w zachowaniu kierowców polegały na:
•	 blokowaniu pasa K+R (brak możliwości wjazdu 

w obszar pasa K+R pozostałych pojazdów pomimo 
wolnych stanowisk),

•	 postoju poza wyznaczonym pasem K+R,
•	 postoju dłuższym niż dozwolony.
 
Rodzaje nieprawidłowości oraz liczbę i udział procento-

wy kierowców łamiących poszczególne zasady obowiązują-
ce w strefie kiss and ride przedstawiono w tabeli 3 oraz na 
rysunku  3. 

Najczęściej występującą nieprawidłowością w zachowa-
niu kierowców w strefie kiss and ride był, wg wyników obser-
wacji, postój poza wyznaczonym pasem K+R. Zasadę po-
stoju w wyznaczonym obszarze złamało 84 kierowców, co 
stanowiło 58% wszystkich kierowców nieprzestrzegających 
zasad obowiązujących w strefie. Do zalecenia mówiącego 
o postoju, który nie będzie blokował wjazdu do strefy pozo-
stałym pojazdom, których kierowcy chcą z niej skorzystać, 
nie zastosowało się 50 kierowców (34%). Ponadto wśród 

Rys. 3. Liczba kierowców, którzy dopuścili się nieprawidłowości podczas korzystania ze strefy 
kiss and ride przy MDA w Krakowie
Źródło: opracowanie własne

Nieprawidłowe zachowania kierowców w strefie kiss and ride 
przy MDA w Krakowie

liczba wszystkich kierowców łamiących zasady: 146

liczba kierowców udział %

blokowanie pasa K+R 50 34,25

postój poza pasem K+R 84 57,53

postój dłuższy niż dozwolony 73 50,00

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3

Tabela 4

Kierowcy łamiący zasady podczas postoju w strefie kiss and ride  
przy MDA w Krakowie

Ogółem łamiących zasady w tym pojazdów prywatnych w tym TAXI

Liczba kierowców 146 99 47

Udział [%] 100 67,81 32,19

Rys. 4.  
Kierowcy łamiący zasady podczas 
postoju w strefie kiss and ride  
przy MDA w Krakowie
Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne
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Analiza czasu postoju samochodu w strefie
W ramach analizy wyznaczono średni, maksymalny i mi-
nimalny czas zajmowania stanowiska kiss and ride przez 
samochody korzystające z systemu. Wyniki przedstawiono 
w tabeli 5.

zał, że średni czas postoju samochodu (1 minuta 6 sekund) 
jest wyższy od dozwolonego o 6 sekund, natomiast czas 
maksymalny przekracza dozwolony limit o 1 minutę 36 se-
kund. 

Problemy zaobserwowane podczas badania
Podczas badań zaobserwowano następujące problemy zwią-
zane z wykorzystaniem strefy kiss and ride przy Małopolskim 
Dworcu Autobusowym:

•	 niezrozumienie przesłania wynikającego z hasła kiss 
and ride,

•	 wynikające z tego nieprawidłowe zachowanie kierow-
ców korzystających ze strefy,

•	 zakłócenia ruchu w strefie nagminnie wywoływane 
przez kierowców taksówek.

Kierowcy, którzy podczas obserwacji niepoprawnie sko-
rzystali ze strefy, nie znają zasad, którymi powinni się kie-
rować, użytkując pas dedykowany dla kiss and ride, bądź 
znaleźli się w strefie przypadkowo, nie wiedząc wcześniej 
o jej istnieniu.

Kolejny problem stanowi zachowanie kierowców taksó-
wek, którzy nagminnie, łamiąc zasady obowiązujące na pa-
sie K+R, blokują swobodny dostęp do niego. Nie można 
tej sytuacji tłumaczyć nieznajomością zasad bądź niewiedzą 
o istnieniu systemu, w związku z czym zachowanie to moż-
na określić jako ignorowanie przyjętych zasad.

Sytuacje, w których kierowcy pojazdów prywatnych lub 
taksówek niepoprawnie korzystają z pasów kiss and ride, 
przedstawiono na fotografiach 5–10.

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5
Czas postoju samochodu na stanowisku w strefie kiss and ride  

przy MDA w Krakowie
Liczba pojazdów objętych pomiarem czasu postoju: 158

Czas średni Czas minimalny Czas maksymalny

[mm:ss] [mm:ss] [mm:ss]

01:29 00:01 14:33

Pomiar w analizowanej strefie kiss and ride wykazał, że 
czasy postoju poszczególnych samochodów korzystających 
z systemu są dosyć zróżnicowane. Minimalny czas postoju 
samochodu, jaki zmierzono, to 1 sekunda, natomiast czas 
maksymalny to 14 minut 33 sekundy. 

Do powyższych obliczeń wykorzystano czasy postoju 
wszystkich kierowców korzystających w czasie pomiaru ze 
strefy kiss and ride. Wzięto pod uwagę również tych kie-
rowców, którzy nieprawidłowo wykorzystali dedykowane 
stanowisko (m.in. do oczekiwania na osobę odbieraną) – 
wynika z tego tak duży zaobserwowany rozrzut skrajnych 
wartości czasów postoju. W związku z powyższym nie 
można na tej podstawie określić, czy dozwolony czas posto-
ju (1 minuta) jest wystarczający do wykonania przez po-
dróżnych wszelkich czynności manipulacyjnych związa-
nych z wyjmowaniem/załadowaniem bagażu i pożegnaniem/
przywitaniem. Aby to zbadać, wyznaczono średni, maksy-
malny i minimalny czas zajmowania stanowiska kiss and 
ride przez kierowców, którzy wykorzystali miejsce postojo-
we w strefie zgodnie z jego ideą, czyli nie nastąpiło zablo-
kowanie pasa postojowego, a postój odbył się w miejscu 
wyznaczonym do tego celu. 

Średni, maksymalny i minimalny czas postoju liczony 
przy wyżej wymienionych ograniczeniach przedstawiono 
w tabeli 6.

Po odrzuceniu czasów zmierzonych dla kierowców ko-
rzystających ze strefy K+R niezgodnie z jej ideą minimalny 
czas postoju samochodu na stanowisku K+R wyniósł 14 
sekund, czas maksymalny 2 minuty 36 sekund, natomiast 
czas średni 1 minuta 6 sekund.

Maksymalny dozwolony czas postoju samochodu na 
stanowisku postojowym K+R w strefie kiss and ride przy 
MDA wynosi 1 minutę. Pomiar czasów postoju samocho-
dów korzystających ze strefy zgodnie z jej zasadami wyka-

Czas postoju samochodu na stanowisku w strefie kiss and ride  
przy MDA w Krakowie 

Liczba pojazdów objętych pomiarem czasu postoju: 24

Czas średni Czas minimalny Czas maksymalny

[mm:ss] [mm:ss] [mm:ss]

01:06 00:14 2:36

Tabela 6

Źródło: opracowanie własne

Fot. 5. Taksówka nieprawidłowo zaparkowana 
na pasie K+R 
Źródło: materiały własne

Fot. 6. Kierowca blokujący pas K+R 
Źródło: materiały własne

Fot. 7.  
Taksówka nieprawidłowo 
zaparkowana na pasie K+R
Źródło: materiały własne
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Podsumowanie
Podczas prowadzonych obserwacji zebrano spostrzeżenia, 
które, uzupełnione wnioskami z wizji lokalnej, wykazały 
bardzo słabą rozpoznawalność systemu kiss and ride wśród 
społeczeństwa. Uznano to za powód nieprawidłowych za-
chowań kierowców korzystających ze strefy, a tym samym 
główną przyczynę zakłóceń w jej prawidłowym funkcjono-
waniu.

Obserwacje wykazały częste naginanie lub łamanie 
przez kierowców zasad obowiązujących w strefie kiss and 
ride. Wynika to z nieznajomości tych zasad lub ich celo-
wego ignorowania przez korzystających ze strefy. 
Problemem był, w głównej mierze, postój pojazdów poza 
wyznaczonym do tego celu pasem postojowym K+R, co 
może dowodzić słabej orientacji kierowców w obszarze 
manewrowym przylegającym do dworca autobusowego. 
Zatłoczenie w rejonie omawianej strefy kiss and ride powo-
dowane było przez kierowców samochodów prywatnych, 
ale również kierowców taxi, którzy stanowili około 1/3 
wszystkich kierowców łamiących zasady obowiązujące 
w strefie. 

Jak wynika z analizy nieprawidłowych zachowań w stre-
fie, połowa kierowców, których czas postoju mierzono, zła-
mała zasadę zachowania w strefie poprzez przekroczenie 
założonego odgórnie limitu czasu postoju. Szczegółowa 
analiza czasów postoju samochodów na stanowisku w stre-
fie kiss and ride przy dworcu MDA wykazała bardzo duży 
rozrzut wartości skrajnych. Oznacza to, że kierowcy nie ro-
zumieją zasad obowiązujących w strefie lub celowości jej 
funkcjonowania. Często wykorzystują ją do oczekiwania na 
osoby, które mają zostać zabrane. Jest to również oznaką 
ignorowania oznakowania, które precyzuje dozwolony czas 
postoju w strefie.

Biorąc pod uwagę średni czas postoju mierzony dla kie-
rowców, którzy miejsca w strefie kiss and ride wykorzystali 
zgodnie z przeznaczeniem, można stwierdzić, że wyznaczo-
ny odgórnie limit czasu postoju w strefie równy 1 minutę 
jest wystarczający dla korzystających z niej pasażerów i kie-
rowców.

literatura
1. Duda U., Starowicz W.,  Strefy krótkiego postoju kiss and ride, 

„Transport Miejski i Regionalny”, 2014, nr 12.
2. Duda U., Przegląd stosowanego w wybranych krajach oznakowa-

nia stref kiss and ride, „Transport Miejski i Regionalny”, 2015, 
nr 1.

3. Duda U., Strefy krótkiego postoju kiss and ride, praca dyplomowa 
magisterska, Politechnika Krakowska, Zakład Trans portu, 
Kraków, 2014.

4. http://kmkrakow.pl/pocaluj-i-jedz.html (04.05.2014)

Fot. 8. Taksówki nieprawidłowo zaparkowane na pasie K+R
Źródło: materiały własne

Fot. 9. Taksówka nieprawidłowo zaparkowana na pasie K+R: pasażerka zostaje wysadzona 
wprost na pasie ruchu przeznaczonym dla autobusów korzystających z dworca i pętli autobusowej.
Źródło: materiały własne

Fot. 10. Taksówka nieprawidłowo zaparkowana na pasie K+R: pasażerowie przebywają na 
pasie ruchu przeznaczonym dla autobusów korzystających z dworca i pętli autobusowej.
Źródło: materiały własne
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Punktualność kursowania pojazdów  
MPK SA w Krakowie obsługujących miejski 
transport zbiorowy w latach 1997–20131

Streszczenie. Artykuł zawiera analizę punktualności kursowania pojaz-
dów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie. 
Analiza obejmuje kursowanie zarówno autobusów, jak i tramwajów. 
Podstawą są informacje zgromadzone w czasie obserwacji prowadzo-
nych na przystankach autobusowych i tramwajowych od roku 1997 do 
2013. Jedynie za rok 2006 brak jest danych. Od roku 1997 do 2005 
obserwacje prowadzone były w ramach systemu SKUT, później obser-
wacje kursowania pojazdów kontynuowali pracownicy zarządcy trans-
portu zbiorowego, czyli obecnie ZIKiT. W pierwszej części artykułu 
omówiono istotę badań komunikacyjnych prowadzonych w ramach 
systemu SKUT i przez ZIKiT. Poświęcono temu zagadnieniu dużo miej-
sca, bo jak później pokaże to analiza punktualności, zmiana sposobu 
przeprowadzania obserwacji kursujących pojazdów spowodowała gwał-
towną zmianę wartości wskaźników. Następnie zaprezentowano analizę 
punktualności kursowania pojazdów obejmującą 2 części. W pierwszej 
części przedstawiono zmienność wskaźników punktualności, a w drugiej 
kształtowanie się średnich odchyłek punktualności d. Wartości wskaź-
ników punktualności ustalono dla punktualności bezwzględnej (d = 0) 
oraz przy uwzględnieniu przyjętego przedziału tolerancji <-2, 1>. 
Średnie odchyłki punktualności kursowania były obliczane najpierw 
dla wszystkich obserwowanych kursów pojazdów, a później tylko dla 
kursów opóźnionych. Obliczenia wskaźników punktualności i średnich 
odchyłek punktualności dotyczyły okresów rocznych. Oprócz obliczeń 
dla wszystkich pojazdów liczono również wartości wskaźników punktu-
alności oddzielnie dla autobusów i tramwajów oraz dla dni roboczych 
i weekendowych. Zmienność wartości wskaźników i średnich odchyłek 
zilustrowano na wykresach. Dopełnieniem powyższych analiz są dane 
o zmianach liczby kursów autobusów i tramwajów objętych obserwa-
cjami komunikacyjnymi. Publikacja wskazuje, że dobór zbioru danych 
wykorzystywanych do obliczania wskaźników punktualności, a zwłasz-
cza sposób przeprowadzania obserwacji komunikacyjnych, mają istotny 
wpływ na uzyskiwane wyniki. Szczególnie ważne wydaje się przeprowa-
dzanie obserwacji kursowania pojazdów bez wiedzy przewoźnika.
Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, punktual-
ność, jakość przewozów

Wprowadzenie
Punktualność kursowania pojazdów miejskiego trans-
portu zbiorowego należy do najważniejszych cech jako-
ściowych transportu zbiorowego2. Stąd jest bardzo często 
przedmiotem analiz poświęconych funkcjonowaniu ko-
munikacji w miastach i regionach. Również w Krakowie 
od wielu lat prowadzone są obserwacje kursowania po-
jazdów komunikacji miejskiej, m.in. pod kątem poznania 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. Wkład autorów w publikację: A. Chyba 
60%, W. Starowicz 40%.

2 Starowicz W., Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, Wydawnictwo PK, 
Kraków 2007, s. 48–55. 

aktualnego poziomu punktualności kursowania autobu-
sów i tramwajów. 

W latach 1997–2005 obserwacje kursowania pojazdów 
oparte były na systemie SKUT (System Statystycznej 
Kontroli Usługi Transportowej)3. W ramach tego systemu 
analizowano wiele aspektów realizacji przewozów, punktu-
alność była tylko jednym z elementów4. 

Od roku 2007 obserwacje punktualności kursowania 
pojazdów w Krakowie prowadzone są przez pracowników 
zarządcy transportu w mieście, który obecnie nosi nazwę 
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT). 
Zakres analizowania punktualności kursowania pojazdów 
jest przy tym mniejszy niż poprzednio. Częściowe wyniki 
analizy punktualności przedstawiono w artykule opubliko-
wanym w 2012 roku5.

istota punktualności kursowania pojazdów i wskaźniki  
wykorzystywane do jej oceny w przeprowadzonej analizie 
Punktualność jest cechą transportu zbiorowego polegającą 
na tym, że określony pojazd transportu zbiorowego osiąga, 
opuszcza lub mija zadany punkt we wcześniej ustalonym 
i zgodnym z rozkładem jazdy czasie6. Zatem jest to cecha, 
która opisuje zgodność występujących w rzeczywistości 
czasów kursowania pojazdów z czasami zaplanowanymi 
i przedstawionymi w rozkładach jazdy przez poszczegól-
nych przewoźników. 

Punktualność jest powiązana z następującymi pojęcia-
mi7: 

•	 odchyłka punktualności d – będąca różnicą między 
przewidzianym w rozkładzie jazdy czasem odjazdu 
trozkl a rzeczywistym czasem odjazdu pojazdu z przy-
stanku trzecz. Wartości dodatnie odchyłek oznaczają 
kursy przyśpieszone, natomiast wartości ujemne 
kursy opóźnione;

3 Bryniarska Z., Starowicz W., Funkcjonowanie systemu statystycznej kontroli jakości usłu-
gi transportowej w Krakowie w latach 1997–2005, „Transport Miejski i Regionalny”, 
2006, nr 12. 

4 Obserwacje i analizy w ramach systemu SKUT były przeprowadzane przez SITK 
Oddział w Krakowie. 

5 Chyba A., Chyba K., Punktualność kursowania pojazdów miejskiego transportu zbiorowego 
w Krakowie w latach 1997–2011, „Transport Miejski i Regionalny”, 2012, nr 12. 

6 Rudnicki A., Jakość komunikacji miejskiej, Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału 
SITK w Krakowie, nr 71, Kraków, 1999. 

7 Bryniarska Z., Starowicz W., Wyniki badań systemów publicznego transportu zbiorowego 
w wybranych miastach, Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK Oddział w Krakowie, 
nr 155, Kraków, 2010.
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•	 rozstęp – oznaczający długość przedziału czasu, w któ-
rym występują czasy uznawane za punktualne, pomi-
mo że mogą być opóźniane nie więcej niż tmax i przy-
spieszone nie więcej niż tmin; w przedziale tym mieszczą 
się również odjazdy z odchyłką zero, czyli bezwzględ-
nie punktualne. Rozstęp określany jest też jako prze-
dział tolerancji, w którym występujące czasy odjaz-
dów rzeczywistych uznaje się za odjazdy kursów 
punktualnych. 

W literaturze wskazuje się na zespół wskaźników służą-
cych do analizowania punktualności pojazdów. Do oceny 
punktualności w dalej zamieszczonej analizie został wyko-
rzystany wskaźnik – procent kursów punktualnych Na. 

Procent kursów punktualnych Na nazywany jest też 
wskaźnikiem punktualności – jest to udział kursów, które 
mieszczą się w granicach przyjętego przedziału tolerancji 
kursów, określony w stosunku do ogólnej liczby wykona-
nych kursów8: 

  (1) 

gdzie:
Lo –  liczba kursów (odjazdów, przyjazdów lub prze-

jazdów) obserwowanych, czyli przewidzianych 
w rozkładzie jazdy; 

Lp –  liczba kursów prawidłowych, czyli o odchyłkach, 
które mieszczą się w przyjętym przedziale tole-
rancji; 

Lu –  liczba kursów, w których stwierdzone niepra-
widłowości były usprawiedliwione, czyli nie po-
wstały z winy przewoźnika.

Określony w oparciu o wzór 1 procent kursów punktu-
alnych jest miarą jakości, z jaką poszczególni przewoźnicy 
realizują opracowane przez siebie rozkłady jazdy. Wskaźnik 
ten posiada tę wadę, że odchyłkę o wartości np. 5 minut 
traktuje tak samo jak odchyłkę o wartości 10 czy 15 minut. 

Jeśli przyjmiemy, że w przedziale tolerancji mieszczą się 
odjazdy pojazdów z odchyłkami tylko zerowymi, to może-
my mówić o punktualności bezwzględnej. Wskaźnik punk-
tualności dla odchyłki d = 0 określano dalej symbolem N. 

W zamieszczonej analizie obliczano wartości obu wskaź-
ników Na i N. 

ogólna charakterystyka systemu SKUT 
Stosowanie systemu SKUT w Krakowie rozpoczęto w 1997 
roku i traktowano jako metodę badań i oceny usług komu-
nikacji miejskiej realizowanych przez MPK Kraków, a po-
legającą na pobieraniu informacji o parametrach realizacji 
usługi i przetwarzaniu ich za pomocą wskaźników o uzgod-
nionych formułach. Zespół wskaźników stanowił podsta-
wę do ocen jakości realizowanych przewozów, a ponadto 
wyrażał wielkość umownych strat, które odczuwał pasażer 
w sytuacji, gdy usługa transportowa nie posiadała poziomu 

8 Rudnicki A., Jakość ……op.cit. 

jakości zakładanego w umowie Gminy Miejskiej Kraków 
z przewoźnikiem. Do oceny jakości transportu zbiorowego 
przyjęto wskaźniki regularności, punktualności, komfortu 
i niezawodności9. 

Podstawę do oceny usługi transportowej stanowiły ob-
serwacje ruchu tramwajowego (32 punkty) i ruchu autobu-
sowego (52 punkty), w seriach dwumiesięcznych (seria była 
podstawą do oceny), w różnych dniach tygodnia (częściej 
w dni robocze, rzadziej w dni świąteczne), w różnych po-
rach dnia (najczęściej w godzinach szczytu, rzadziej poza 
szczytem) i trwające jednorazowo w jednym punkcie po-
miarowym przez 2 godziny. Łącznie w każdym dwumie-
sięcznym okresie wykonywano 96 godzin pomiarów. 
Obserwacje przeprowadzane były dyskretnie bez wiedzy 
przewoźnika.

Wyznaczanie dni i godzin obserwacji oraz ich miejsc 
w systemie odbywało się poprzez losowanie za pomocą ge-
neratorów liczb pseudolosowych. 

Dla oceny punktualności w systemie SKUT obliczane były 
wskaźniki N punktualności bezwzględnej i wskaźniki Na 
punktualności dla przedziału tolerancji <–2, 1>, procenty P 
kursów opóźnionych, przyspieszonych oraz niewykonanych, 
a także wskaźniki uciążliwości niepunktualności U10. 

ogólna charakterystyka obecnej organizacji obserwacji 
pojazdów w Krakowie dla potrzeb oceny punktualności 
W przeciwieństwie do systemu pomiarowego w ramach 
systemu SKUT, ze ścisłymi procedurami w organizowaniu 
obserwacji i obliczaniu zespołu wskaźników, obecnie ist-
niejący system monitorowania punktualności kursowania 
pojazdów systemu transportu zbiorowego w Krakowie jest 
realizowany swobodniej. 

Obserwacje prowadzone są przez pracowników ZIKiT 
w seriach miesięcznych i tu obowiązuje istotny parametr – 
minimum 1000 zaobserwowanych kursów pojazdów. 
Obserwuje się realizację kursów zarówno autobusów, jak 
i tramwajów, przy czym nie są wyraźnie zarysowane pro-
porcje obserwacji między tymi dwoma zbiorami pojazdów. 
Obserwacje są zorientowane na zarejestrowanie rzeczywi-
stych odjazdów z przystanku poszczególnych pojazdów, nie 
rejestruje się napełnień pojazdów. Obserwacje jednorazowe 
w jednym punkcie pomiarowym prowadzone są zasadniczo 
przez 2 godziny, przy czym obowiązuje zalecenie, aby ob-
serwacja nie była krótsza niż jedna godzina. 

Obserwacje są prowadzone w różnych dniach tygodnia, 
przy czym co najmniej 80% obserwacji jest realizowanych 
w dni robocze, a 20% w weekendy. Jeśli chodzi o porę dnia, 
to obserwacje są przeprowadzane przez całą dobę. W dni 
robocze w okresie szczytów komunikacyjnych przeprowa-
dza się około 60% obserwacji, a 40% poza szczytami. Za 
szczyt komunikacyjny przyjmuje się przedziały czasu: 6:15 
–8:45 oraz 14:00–18:30. Ponieważ obserwacje przeprowa-
dzane są zasadniczo w godzinach pracy ZIKiT-u, to zdecy-
dowana większość realizowana jest do godziny 16:00. 

9 Starowicz W., Jakość ……op.cit. 
10 Rudnicki A., Jakość ……op.cit. 
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W odróżnieniu od systemu pomiarowego SKUT nie ma 
tak metodycznego, zaplanowanego rozłożenia pomiarów 
w przestrzeni miejskiej, ani w czasie. Obserwacje mogą być 
prowadzone na wszystkich przystankach – wybór przystan-
ku należy uznaniowo do poszczególnych prowadzących po-
miary. Obserwator też decyduje o porze obserwacji. 
Obserwacje nie są ściśle zaplanowane na cały miesiąc, ale 
podejmowane w dużym stopniu w trybie operatywnym. 

W praktycznych działaniach największą wagę przywią-
zuje się do zaobserwowania minimum 1000 kursów pojaz-
dów, a orientacyjnie traktuje się inne wytyczne. Istotnym 
elementem jest współuczestniczenie w obserwacjach przed-
stawiciela MPK, co wymaga też powiadomienia telefonicz-
nie przewoźnika o miejscu obserwacji najpóźniej na 30 mi-
nut przed jej rozpoczęciem. Obserwacja nie jest więc 
przeprowadzana dyskretnie bez wiedzy przewoźnika, a w do-
datku zwykle jest widoczny na przystanku samochód 
z oznaczeniem MPK, co dla motorniczych czy kierowców 
sygnalizuje prowadzenie obserwacji. 

Za kurs punktualny uważa się każdy przypadek odjazdu 
autobusu lub tramwaju nie później niż 3 minuty w stosun-
ku do czasu ustalonego w rozkładzie jazdy. Po przeprowa-
dzeniu miesięcznych obserwacji punktualności wyniki kon-
troli przekazywane są do przewoźnika wraz z informacją, 
w której zawarte jest krótkie podsumowanie przeprowa-
dzonych obserwacji. 

liczba obserwacji kursowania pojazdów 
Rysunek 1 ilustruje liczbę odjazdów autobusów i tramwa-
jów objętych rocznie obserwacjami w zakresie punktualno-
ści kursowania w całym rozpatrywanym okresie. Jak widać, 
liczba obserwacji przeprowadzonych aktualnie przez ZIKiT 
jest większa o około 55% w ruchu tramwajowym i mniejsza 
o około 35% w ruchu autobusowym (w roku 2006 nie pro-
wadzono obserwacji). Daje to wzrost obserwacji wszystkich 
pojazdów o około 20%.

Widać dwa całkowicie różne okresy pod względem war-
tości wskaźnika punktualności N. W okresie użytkowania 
systemu SKUT wartości wskaźnika były na poziomie około 
20% (dla tramwajów przeważnie powyżej 20%, dla auto-
busów poniżej). Od roku 2008, czyli po zmianie sposobu 
organizowania obserwacji punktualności kursowania pojaz-
dów, obserwujemy gwałtowny wzrost wartości wskaźnika 
N – dla autobusów do poziomu około 30% z drobnymi 
wahaniami, natomiast dla tramwajów początkowo nastąpił 
wzrost wartości wskaźnika punktualności N do poziomu 
30% z późniejszym wzrostem aż do poziomu 45%. Można 
zaryzykować stwierdzenie, że tak duży i raptowny wzrost 
może być następstwem uprzedzania przewoźnika o wyko-
nywaniu obserwacji, czego wcześniej nie zaobserwowano. 
W ostatnich dwóch latach nastąpiło znaczne obniżenie 
wartości wskaźnika punktualności N w odniesieniu do 
tramwajów – do 34% w roku 2013. Przyczyn można upa-
trywać w trwających remontach torowisk i rozbudowie sys-
temu tramwajowego. 

Rysunek 3 przedstawia wartości wskaźnika punktual-
ności Na dla odjazdów z odchyłkami punktualności w prze-
dziale najbardziej akceptowanym przez pasażerów, czyli 
przyspieszonych nie więcej niż 1 minutę i opóźnionych nie 
więcej niż 2 minuty. 

Rys. 1. Zmienność liczby obserwowanych pojazdów MPK SA w Krakowie w latach 1997– 
2013 pod względem punktualności kursowania 
Źródło: opracowanie własne

Analiza wskaźników odjazdów punktualnych 
Rysunek 2 prezentuje wartości wskaźnika kursów w pełni 
punktualnych N (odjazd zgodny z rozkładem jazdy) w la-
tach 1997–2013 z podziałem na rodzaje obserwowanych 
pojazdów. 

Rys. 2. Zmienność wskaźnika punktualności N dla odjazdów zgodnych z rozkładem jazdy 
pojazdów MPK SA w Krakowie w latach 1997–2013 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Zmienność wskaźnika punktualności Na dla odjazdów najbardziej akceptowanych 
przez pasażerów MPK SA w Krakowie w latach 1997–2013 
Źródło: opracowanie własne
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Dla wskaźnika Na, podobnie jak wcześniej dla wskaźni-
ka N, widać również dwa różne poziomy wartości wskaźni-
ka punktualności. Wyniki uzyskane w ramach systemu 
SKUT były na poziomie 60–75%, przy czym dolne warto-
ści dotyczyły kursów autobusowych, a górne kursów tram-
wajowych. Można było przy tym dostrzec delikatną ten-
dencję poprawy wartości wskaźnika punktualności Na. 

Wyliczone wartości wskaźnika punktualności Na uzy-
skane na bazie późniejszych obserwacji są znacznie wyższe, 
choć nie w stopniu obserwowanym wcześniej dla wskaźni-
ka N. Dla autobusów wartość wskaźnika punktualności Na 
wynosi około 70% z lekką tendencją wzrostową, natomiast 
dla tramwajów wartość wskaźnika Na wyraźnie rośnie – od 
około 70% w roku 2008 do prawie 90% w roku 2011, aby 
w ostatnich dwóch latach nieco się obniżyć do 86%. Należy 
podkreślić bardzo wysokie wartości wskaźników punktual-
ności N i Na dla odjazdów tramwajów. 

Na rysunku 4 przedstawiono wartości wskaźników 
punktualności N i Na dla pojazdów MPK SA w Krakowie 
w dni robocze i w dni weekendowe. Zgodnie z oczekiwa-
niami w soboty i niedziele punktualność jest lepsza, co wy-
rażają wyższe wartości wskaźników punktualności N i Na.

W dni wolne od pracy wartości wskaźnika N dla kursów 
całkowicie punktualnych od roku początkowo wyraźnie ro-
sły z poziomu 37% w roku 2007 do 52% w roku 2010, po 
czym rozpoczął się spadek do 46% w roku 2013. 
Zaskakujący jest przejściowy spadek wartości wskaźnika N 
w roku 2012 do 36%, przy jednocześnie nie odbiegającej 
od lat poprzednich wartości wskaźnika Na. Odchyłki od 
rozkładu jazdy były przeważnie bardzo niewielkie, bo war-
tości wskaźnika Na utrzymywały się stabilnie od roku 2008 
do 2012 na poziomie 91–92%, a w ostatnim roku nastąpił 
nawet wzrost wartości wskaźnika do 94%. 

Analiza średnich odchyłek punktualności 
Rysunki 5 i 6 ilustrują wartości średnie odchyłek punktu-
alności odjazdów dla wszystkich zaobserwowanych kursów 
(punktualnych i niepunktualnych) w poszczególnych latach, 
z podziałem na rodzaje pojazdów i rodzaje dni obserwacji. 

Wartości średnie odchyłek punktualności dla kolejnych 
okresów rocznych w latach 1997–2005, cechują następują-
ce prawidłowości: 

•	 wzrost wartości średnich odchyłek punktualności 
o około 40% od roku 1997 do 2005; 

•	 niższy poziom odchyłek punktualności dla tramwa-
jów (średnie odchyłki w przedziale od -0,6 do -1,6 
minuty), a wyższy dla autobusów – w przedziale od 
-1,2 do -2,2 minuty. 

Niższe odchyłki punktualności dla tramwajów wynikają 
z korzystania w dużym stopniu z wydzielonych torowisk, 
a więc z odseparowania od kongestii panującej na jezdniach. 

Po roku 2007 wyróżnić można dwa okresy: do 2010 
roku i od roku 2011. Do roku 2010 występuje tendencja 
do obniżania się średnich odchyłek punktualności, ale dla 
kursów autobusowych poziom wartości średnich odchyłek 
punktualności jest dużo większy niż poprzednio – wzrost 
nawet do -3,0 minut w roku 2010. Jednocześnie występuje 
większa dysproporcja między wartościami średnich odchy-
łek punktualności dla tramwajów (średnie odchyłki w prze-
dziale od -1,0 do -1,6 minuty) i dla autobusów (średnie 
odchyłki w przedziale od -2,0 do -3,0 minut). Od roku 
2011 następuje znaczna stabilizacja wartości średnich od-
chyłek punktualności oraz utrzymywanie się odchyłek na 
wyraźnie niższym poziomie niż w poprzednich latach.

Rysunki 7 i 8 przedstawiają wartości średnich odchyłek 
punktualności dla samych kursów opóźnionych niezależnie 
od wartości opóźnienia (-1 minuta i więcej). 

Od 1997 do 2002 roku obserwowano tendencję do 
spadku wielkości opóźnień, a potem, do roku 2005, nastą-
piła zmiana tendencji. Od roku 2007 ponownie obserwo-
wano tendencję do obniżania się wartości średnich odchy-
łek punktualności dla pojazdów opóźnionych, ale jedno cześnie 
już od 2007 roku nastąpił skokowo duży wzrost wartości 
średnich odchyłek punktualności dla autobusów i naprze-
mienne w kolejnych latach znaczne wahania tych wartości 
średnich. Taki stan trwał do roku 2010, a od roku 2011 
następuje zarówno stabilizacja wartości średnich odchyłek 
punktualności w kolejnych latach, jak i w przypadku auto-

Rys. 4. Zmienność wskaźników punktualności N i Na dla pojazdów MPK SA w Krakowie  
w różnych typach dni tygodnia, w latach 1997–2011 
Źródło: opracowanie własne

W pierwszym okresie różnice między wartościami tych 
wskaźników były niewielkie. Wartości wskaźnika N utrzy-
mywały się na zbliżonym poziomie – około 20 %, a warto-
ści wskaźnika Na miały słabą tendencję wzrostową – z po-
ziomu 60% (dni robocze) i 65% (dni weekendowe) w roku 
1997 do poziomu 65% (dni robocze) i 70% (dni weekendo-
we) w 2005 roku. 

Obserwacje punktualności od roku 2007 wskazują nie 
tylko na znacznie wyższe wartości wskaźników punktual-
ności N i Na, ale także na większe zróżnicowanie między 
wartościami wskaźników punktualności dla dni roboczych 
i dni wolnych od pracy. 

W dni robocze wartości wskaźnika punktualności N 
przez większość lat utrzymywały się stabilnie na poziomie 
34–35%, a jedynie w latach 2007–2008 nie przekraczały 
30%. Wartość wskaźnika Na dla dni roboczych systema-
tycznie rosła od 70% w 2007 roku do 84% w roku 2012, 
po czym w roku 2013 odnotowano spadek do 79%. 
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busów obniżenie się wartości średnich odchyłek do pozio-
mu istotnie niższego niż w poprzednich latach (-2,9 min, 
a wcześniej -3,3 do -4,3 min). 

W całym analizowanym okresie widać większe opóźnie-
nia autobusów niż tramwajów oraz mniejsze opóźnienia 
w weekendy niż w dni robocze.

Zjawisko przyspieszonych odjazdów pojazdów miejskie-
go transportu zbiorowego w Krakowie ma małą skalę – 
w ostatnich dwóch latach odjazdy przed czasem stanowiły 
tylko około 0,3–0,4% wszystkich obserwowanych odjaz-
dów. Stąd nie przeprowadzono dokładniejszej ich analizy. 

Podsumowanie 
Przeprowadzone analizy punktualności kursowania pojaz-
dów wskazują, że w Krakowie wskaźniki punktualności 
osiągają wysokie wartości – w ostatnich latach wskaźnik 
punktualności uwzględniający przedział tolerancji odchyłek 
<-2, 1> dla dni roboczych był na poziomie 80%, a w dni 
wolne od pracy nawet na poziomie przekraczającym 90%. 
Dostrzeżono przy tym tendencję do poprawy punktualno-
ści kursowania pojazdów. 

Zamieszczone wyniki analiz pokazują, że obraz punktual-
ności kursowania pojazdów zależy jednak wyraźnie od sposo-
bu przeprowadzania obserwacji komunikacyjnych oraz do-
boru zbioru danych. Dyskretne obserwacje komunikacyjne 

w ramach systemu SKUT związane były z wartościami 
wskaźników punktualności na niższym poziomie. Przejście 
w roku 2007 na obserwacje jawne, z uprzedzeniem przewoź-
nika o zamierzonej kontroli punktualności oraz brak po-
równywalnego systemu doboru przystanków do obserwacji, 
spowodowało skokowy wzrost wartości wskaźników pun-
ktu   al ności. Zwiększenie udziału obserwacji tramwajów, które 
ce chuje lepsza punktualność, w łącznym zbiorze obserwo-
wanych kursów pojazdów, wpłynęło dodatkowo na podwyż-
szenie wartości wskaźników punktualności. 
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Rozwój przewozów  
liniami aglomeracyjnymi  
w strefie podmiejskiej Krakowa1

Streszczenie. Przewozy w strefie podmiejskiej Krakowa były i są ważne 
dla mieszkańców Krakowa i strefy podmiejskiej. Od 2007 roku kom-
petencje organizatora publicznego transportu zbiorowego na tym obsza-
rze na mocy porozumień międzygminnych wykonuje jednostka miejska 
(ZIKiT). Pozwala to lepiej integrować komunikację w strefie miejskiej 
i podmiejskiej, a jednocześnie gminy są współodpowiedzialne finansowo 
za wielkość i planowanie oferty przewozowej. W artykule przedstawio-
no organizację obsługi komunikacyjnej w strefie podmiejskiej i liczbę 
linii obsługujących każdą z gmin. Scharakteryzowano ofertę przewozo-
wą przedstawiając przystanki początkowe linii aglomeracyjnych, liczbę 
uruchamianych kursów, wielkość i komfort autobusów, którymi kursy są 
wykonywane. Wielkość realizowanych zadań przewozowych pokazano na 
podstawie liczby przewiezionych pasażerów ogółem oraz z podziałem na 
korzystających z linii aglomeracyjnych wyłącznie na terenie miasta, prze-
jeżdżających do strefy podmiejskiej i wyłącznie na terenie gmin, a także 
wielkości wykonanej pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach 
i wozogodzinach. Przedstawiono wybrane wskaźniki charakteryzujące 
przewozy jak: średnia odległość przejazdu pasażerów, prędkość komuni-
kacyjna czy wskaźnik produktywności linii. Omówiono również rozkład 
popytu na przewozy w kolejnych godzinach doby. Wszystkie analizy 
przeprowadzono dla każdego typu dnia tygodnia (dnia roboczego, soboty 
i niedzieli). Jednocześnie dokonano porównań do stanu i wielkości zadań 
przewozowych obserwowanych w 2009 roku.
Słowa kluczowe: publiczny transport zbiorowy, komunikacja autobuso-
wa, strefa podmiejska

Organizacja obsługi komunikacyjnej w strefie podmiejskiej 
Krakowa
Miasto Kraków pełniło w okresie historycznym i pełni obec-
nie ważne funkcje administracyjne, gospodarcze, kultural-
ne, edukacyjne, naukowe, usługowe i turystyczne, których 
zasięg znacznie wykracza poza jego granice administracyj-
ne. Miasto stanowi atrakcyjne miejsce realizacji różnorod-
nych życiowych celów nie tylko dla jego stałych mieszkań-
ców, ale również wielu osób na stałe zamieszkałych poza 
jego granicami. Strefa podmiejska Krakowa nie ma jedno-
rodnego charakteru, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie 
miasta. Najbardziej dynamicznie rozwijają się gminy po-
łożone na północnyzachód i południe od Krakowa. Oferta 
przestrzenna tych gmin jest konkurencyjna i atrakcyjna 
zarówno dla inwestorów, jak i osób poszukujących miejsca 
do zamieszkania, kontaktu z naturą i rekreacji. Gminy po-
łożone na północ i wschód od Krakowa zachowują nadal 
rolniczy charakter lub są postrzegane jako mniej atrakcyjne 
obszary, położone zbyt blisko kombinatu metalurgicznego 
w Nowej Hucie.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. 

Procesy rozwojowe gmin w ostatnich latach stają się co-
raz bardziej intensywne. Najsilniej można je obserwować 
wzdłuż tras wylotowych z miasta, czyli tam, gdzie istnieje 
dobra infrastruktura transportowa pozwalająca korzystać 
z własnych samochodów lub środków publicznego trans-
portu zbiorowego. 

Zasady funkcjonowania publicznego transportu zbioro-
wego i odpowiedzialności za lokalny transport zbiorowy 
zostały uporządkowane w ustawie o samorządzie gminnym 
[1] i w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym [2]. 
Obowiązek zapewnienia lokalnego transportu gminy mogą 
realizować samodzielnie lub poprzez związki albo porozu-
mienia międzygminne. W 2007 roku Rada Miasta Krakowa 
podjęła uchwałę w sprawie realizacji zintegrowanego trans-
portu zbiorowego i zadeklarowała wolę podpisania porozu-
mień międzygminnych w sprawie przejęcia przez Gminę 
Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ra-
mach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie organi-
zacji przewozów, regulacji taryfowych oraz stanowienia 
przepisów porządkowych. Sukcesywnie do porozumień 
międzygminnych przystąpiło 15 gmin: Czernichów, 
Iwanowice, Kocmyrzów–Luborzyca, Liszki, Michałowice, 
Mogilany, Niepołomice, Słomniki, Skała, Skawina, 
Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, 
Zielonki. W ten sposób obowiązki organizatora publiczne-
go transportu zbiorowego na terenie gminy miejskiej 
Kraków (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu) 
zostały rozszerzone na obszar gmin, które przystąpiły do 
porozumień międzygminnych, a organizator transportu 
natomiast może dbać o integrację przewozów na liniach 
podmiejskich z przewozami na liniach miejskich. 

Przewozy w strefie podmiejskiej Krakowa mają długą 
historię, która sięga lat sześćdziesiątych XX wieku. 
Porozumienia międzygminne pozwoliły na usankcjono-
wanie wspólnej odpowiedzialności organizacyjnej i finan-
sowej miasta i gmin podmiejskich oraz wspólne kształto-
wanie polityki transportowej. Gminy mogą określać trasy 
i częstotliwość kursowania linii autobusowych, ale są zo-
bowiązane do współfinansowania usług przewozowych 
zamawianych w ramach usług użyteczności publicznej. 
W obsłudze gmin uczestniczy również wielu autobuso-
wych przewoźników prywatnych. Na liniach kolejowych 
usługi transportowe są zamawiane przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Małopolskiego u przewoźnika 
kolejowego. Początkowo były nim Przewozy Regio nalne 
spółka z o.o., a od grudnia 2014 roku również Koleje 
Małopolskie spółka z o.o.
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Linie autobusowe obsługujące gminy określane były po-
czątkowo mianem linii podmiejskich, a od 2009 roku są 
nazywane liniami aglomeracyjnymi. Od początku ich funk-
cjonowania numerowane są trzycyfrowymi oznaczeniami 
rozpoczynającymi się od cyfry „2”, a linie aglomeracyjne 
nocne od cyfry „9”. Początkowo obsługiwane były tylko 
przez miejskiego przewoźnika komunalnego, a potem rów-
nież przez przewoźnika Mobilis spółka z o.o. Kompleksowe 
pomiary liczby pasażerów przewożonych liniami aglomera-
cyjnymi rozpoczęły się w 1995 roku i są powtarzane co 4–5 
lat. W latach 1995–2006 liczba linii podmiejskich w dniu 
roboczym wynosiła od 41 do 44, a w soboty i niedziele o 4–6 
linii mniej [3]. W latach 2007–2009, po podpisaniu poro-
zumień międzygminnych, zwiększono liczbę linii podmiej-
skich do 61 w dniu roboczym, chociaż nie uległa zmianie 
liczba gmin, do których linie te dojeżdżały. W następnym 
okresie liczba linii aglomeracyjnych oraz trasy ich przebie-
gu były stale modyfikowane, stosownie do potrzeb i możli-
wości ich finansowania zgłaszanych przez gminy. W roku 
2013 uruchamianych było w dniu roboczym 65 linii komu-
nikacyjnych, w soboty 62 i w niedziele 58 linii.

Zestawienie liczby linii aglomeracyjnych realizujących 
przewozy w strefie podmiejskiej Krakowa przed podpisa-
niem porozumień międzygminnych (2006 r.) i w latach 
2009–2013 przedstawiono w tabeli 1 (R – dzień roboczy, 
S – sobota, N – niedziela).

Niemal w każdej gminie po podpisaniu porozumień 
międzygminnych z gminą Kraków zdecydowano o zwięk-
szeniu liczby linii podmiejskich obsługujących gminę. Nie 
uległa zmianie liczba linii komunikacyjnych, których trasy 
prowadziły przez gminy: Iwanowice, Mogilany, Skała, 
Świątniki Górne i Wielka Wieś. Liczba linii obsługujących 
Wieliczkę wzrosła trzykrotnie z dwu linii w 2006 roku do 
6 w roku 2013, gminę Czernichów z trzech linii w 2006 do 
siedmiu, a Zielonki z dziewięciu do czternastu. W pozosta-
łych gminach wprowadzono niewielkie korekty polegające 
na zwiększeniu liczby linii o jedną lub dwie. 

W kolejnym okresie (w latach 2009–2013) podjęto ob-
sługę liniami podmiejskimi gminy Niepołomice i Słomniki. 
Zmniejszono liczbę linii obsługujących gminy: Czernichów 
(z 7 do 5 w dniu roboczym), Liszki (z 11 do 8 w dniu robo-
czym) i Zabierzów (z 11 do 10 w dniu roboczym). Znacznie 
zwiększono liczbę linii obsługujących gminę Skawina (z 7 do 
10 w dniu roboczym) i Wieliczka (z 6 do 8 w dniu robo-
czym). Ponadto rozpoczęto obsługę niektórych gmin rów-
nież w okresie nocnym [4]. W każdym dniu tygodnia wyko-
nywane są kursy (co godzinę) do Wieliczki i do Portu 
Lotniczego w Balicach (gmina Zabierzów). Natomiast 
w noce dni weekendowych nocne autobusy obsługują 
Skawinę i Świątniki Górne (odpowiednio dwa i jeden kurs). 

Trasy linii podmiejskich w poszczególnych gminach nie 
są rozmieszczone równomiernie i nie są doprowadzone do 
wszystkich miejscowości i sołectw [5]. W gminach położo-
nych w pierścieniu najbliżej Krakowa obsługę publicznym 
transportem zbiorowym mają zapewnioną mieszkańcy nie-
mal wszystkich miejscowości (rys. 2 – kolor czerwony). 
W każdej z tych gmin udział mieszkańców mających dostęp 

Linie komunikacyjne obsługujące strefę podmiejską Krakowa  
w latach 2006–2013

Lp Gmina uczestnik porozu-
mień międzygminnych

2006 2009 2013

R S N R S N R S N

1 Czernichów 3 3 3 7 6 6 5 5 5

2 Iwanowice 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 Kocmyrzów–Luborzyca 4 4 4 5 5 5 8 8 7

4 Liszki 7 6 6 11 9 9 8 8 8

5 Michałowice 4 4 4 5 5 5 5 5 4

6 Mogilany 6 6 5 6 6 5 6 6 5

7 Niepołomice 3 3 3

8 Skała 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Skawina 5 3 3 7 7 7 10 10 8

10 Słomniki 1 1 1

11 Świątniki Górne 3 3 2 3 3 2 3 3 2

12 Wieliczka 2 2 2 6 6 6 8 7 7

13 Wielka Wieś 3 3 3 3 3 3 3 3 3

14 Zabierzów 10 10 10 11 11 11 10 10 10

15 Zielonki 9 7 7 14 11 11 14 12 12

Pozostałe gminy

Brzeźnica 1 1 1 1 1 1

Krzeszowice 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tabela 1  

Źródło: opracowanie własne

Rys. 1. Liczba linii komunikacji podmiejskiej Krakowa obsługujących gminy w dni robocze 
(R), soboty (S) i niedziele (N) w 2013 roku

Rys. 2. Obszar funkcjonowania komunikacji podmiejskiej i poziom obsługi mieszkańców 
gmin w ramach porozumień międzygminnych
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do autobusów podmiejskich wynosi od 91% (gmina 
Kocmyrzów–Luborzyca) do 100% (gminy: Mogilany, 
Świątniki Górne, Zabierzów i Zielonki). W tej grupie gmin 
wyjątek stanowi Wieliczka. Choć na długim odcinku gmi-
na graniczy z obszarem Krakowa, to linie podmiejskie ob-
sługują tylko miasto Wieliczka i kilka sołectw położonych 
na północy gminy. Stanowi to łącznie około 50% po-
wierzchni gminy i obejmuje około 70% mieszkańców. 
Spośród gmin położonych w drugim pierścieniu wokół 
Krakowa tylko w gminie Czernichów autobusy podmiej-
skie obsługują wszystkie miejscowości. W gminach 
Iwanowice i Słomniki linie komunikacyjne są poprowadzo-
ne przez siedzibę gminy, a w zasięgu ich obsługi pozostaje 
odpowiednio około 25 i 52% mieszkańców, natomiast 
w gminie Skała jedynie 9,7%, gdyż trasa linii komunika-
cyjnej prowadzi jedynie do kilku sołectw położonych na 
południu gminy (rys. 2 – kolor zielony).

Charakterystyka oferty przewozowej  
w strefie podmiejskiej Krakowa
Elementami oferty przewozowej zapewnianej przez linie 
aglomeracyjne są: przystanki początkowe linii na terenie 
miasta Krakowa i skomunikowanie tych linii z liniami ko-
munikacji miejskiej, rozkład jazdy linii, liczba kursów i czę-
stotliwość kursowania, dostępność [5] oraz wielkość i ro-
dzaj pojazdów wykonujących kursy na liniach. 

Przystanki początkowe linii aglomeracyjnych lokalizo-
wane są najczęściej w węzłach przesiadkowych w pobliżu 
dróg wyjazdowych w kierunku obsługiwanych gmin, 
w których znajdują się pętle tramwajowe. Węzły te co 
prawda są oddalone od centrum miasta, ale dzięki integra-
cji z liniami komunikacji miejskiej przesiadający się pasaże-
rowie linii aglomeracyjnych nie tracą czasu na oczekiwanie 
na kolejne połączenie. Nowo budowane węzły przesiadko-
we (jak Krowodrza Górka, Mały Płaszów, Czerwone Maki) 
są również planowane tak, aby ograniczać odległość przej-
ścia z przystanków autobusowych do przystanków komu-
nikacji miejskiej (najczęściej tramwajowych). Rozwiązanie 
takie pozwala ograniczyć liczbę wjeżdżających do centrum 
autobusów, które nie mają znaczenia dla przewozu pasaże-
rów w obrębie miasta. Tylko trzy linie aglomeracyjne mają 
przystanki początkowe w rejonie węzła komunikacyjnego 
Dworzec Główny. Są to dwie linie aglomeracyjne zapew-
niające dojazd do Międzynarodowego Portu Lotniczego 
(208 i 292) oraz linia turystyczna (304) ułatwiająca dojazd 
do Wieliczki (Kopalnia Soli „Wieliczka”). Zestawienie 
przystanków początkowych dla linii aglomeracyjnych wy-
korzystywanych w latach 2009 i 2013 oraz liczbę urucha-
mianych z nich linii autobusowych przedstawiono w tabe-
li 2. Lokalizację przystanków początkowych w granicach 
administracyjnych miasta zilustrowano na rysunku 3. 
Obok nazwy przystanku początkowego, w nawiasach, 
umieszczono kolejno liczbę linii aglomeracyjnych urucha-
mianych w dniu roboczym, w sobotę i niedzielę.

W latach 2009–2013 wprowadzono szereg zmian 
w funkcjonowaniu przystanków początkowych linii aglo-
meracyjnych (rys. 3). Zmniejszono liczbę linii rozpoczy-

Rys. 3. Lokalizacja przystanków początkowych linii aglomeracyjnych na terenie miasta Krakowa 

Przystanki początkowe linii aglomeracyjnych w latach 2009–2013

Przystanek początkowy
Komunikacja miejska:  

T – tramwajowa,  
A – autobusowa

2009 2013

R S N R S N

Aleja Przyjaźni T, A 3 3 3

Borek Fałęcki T, A 12 12 11 13 12 10

Bronowice Małe T, A 10 10 10 9 9 9

Czerwone Maki T, A 6 6 6

Czyżyny Dworzec T, A 4 4 4

Dworzec Główny Zachód 
i Wschód

T, A 2 2 2 3 3 3

Dworzec Płaszów T, A 1 1 1 1 1 1

Kombinat T, A 2 2 2

Krakowska Szkoła Wyższa A 2 2 2

Krowodrza Górka T, A 2 1 1 10 8 8

Łagiewniki T, A 4 4 4

Mały Płaszów T, A 1 1 1

Nowy Kleparz T, A 10 8 8 2 2 2

Plac Bohaterów Getta T, A 1 1 1

Pleszów T, A 1 1 1 1 1 1

Powstańców Wlkp. T, A 1 1 1

Prądnik Czerwony A 2 2 2 4 4 4

Rondo Grunwaldzkie T, A 4 3 3

Salwator T 6 5 5 6 6 6

Skawina A 2 2 0

Tyniec A 1 1 1

Suma linii: 61 56 55 65 61 58

Tabela 2

Źródło: opracowanie własne

nających kursy w węźle Nowy Kleparz i przeniesiono ob-
sługę tych linii na dworzec autobusowy obok pętli 
tramwajowej Krowodrza Górka (fot. 1). Skrócenie trasy 
autobusów pozwoliło zmniejszyć niedogodności dojazdu 
zatłoczonymi ulicami do przystanku Nowy Kleparz, a pa-
sażerowie w krótkim czasie przejeżdżają ten odcinek linia-
mi tramwajowymi. Uruchomiono dworce autobusowe na 
pętlach tramwajowych Mały Płaszów, a zwłaszcza Czer-
wone Maki (fot. 2), które umożliwiają lepszy dojazd do 
gminy Skawina i Wieliczka. Przeniesiono obsługę linii 
aglomeracyjnych z małego dworca autobusowego Aleja 
Przyjaźni na znacznie większy i lepiej wyposażony 
Dworzec Czyżyny i przystanek Kombinat.

Długości linii komunikacyjnych w latach 2009 i 2013 
w strefie podmiejskiej Krakowa z podziałem na odcinki 
przebiegające w granicach administracyjnych miasta i gmin 
przedstawiono w tabeli 3 i na rysunku 4.
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Łączna długość tras linii aglomeracyjnych w 2013 roku 
w stosunku do 2009 uległa wydłużeniu o 59,2 kilometra, 
czyli zaledwie o 6%. W granicach administracyjnych 
Krakowa przebieg linii wydłużono o 1,9 kilometra (0,4%), 
natomiast w strefie podmiejskiej o blisko 57,3 kilometra 
(9,3%). Poszczególne linie aglomeracyjne mają trasy o dłu-
gościach od 5,15 do 38,35 kilometra i długości te tylko nie-
znacznie zmieniły się w stosunku do 2009 roku. Minimalna 
długość trasy linii na terenie Krakowa wynosi 2,7 kilometra 
(linie: 207, 227, 237, 297), ale są też linie, których trasy na 
terenie miasta przekraczają 17,6 kilometra (linia 244). 
Podobne zróżnicowanie długości tras można również obser-
wować w strefie podmiejskiej (rys. 5). Trasy kilku linii 
aglomeracyjnych tylko nieznacznie wykraczają poza granice 
miasta, prowadząc do najbliżej położonych osiedli mieszka-
niowych. Najkrótsza trasa poza granicami miasta wynosi za-
ledwie 50 metrów (linia 240). Natomiast maksymalna dłu-
gość trasy linii aglomeracyjnej w strefie podmiejskiej wynosi 
ponad 33,6 kilometra (linia 278). 

Wszystkie linie aglomeracyjne obsługują autobusy 
o pojemności dostosowanej do wielkości potoku pasażerów 
obserwowanych na tych liniach i zamawianych przez gmi-
ny. Struktura podaży pojazdów obsługujących linie aglo-
meracyjne została przedstawiona w tabeli 4 i na rysunku 6.

W 2009 roku w dniu roboczym 86% autobusów stano-
wiły pojazdy typu maxi o pojemności nominalnej od 98 do 
110 osób. Pozostałe kursy były obsługiwane przez midibu-
sy o pojemności 32 lub 45 osób [3]. W soboty i niedziele 
udział tych pojazdów był większy i wynosił odpowiednio 
ponad 23 i 31%. Wśród midibusów 36% stanowiły pojaz-

Struktura długości linii aglomeracyjnych w latach 2009 i 2013

Rok

Łączna długość  
tras w komunikacji 

aglomeracyjnej

Minimalna długość  
dla linii

Maksymalna długość 
dla linii
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2009 1040,26 423,22 617,04 4,96 2,26 0,05 38,38 17,33 33,58

2013 1099,49 425,12 674,37 5,15 2,70 0,05 38,35 17,61 33,65

Rys. 4. Łączna długość linii aglomeracyjnych w obszarze aglomeracyjnym Krakowa w latach 
2009 i 2013

Rys. 5. Porównanie minimalnych i maksymalnych długości tras linii aglomeracyjnych w stre-
fie podmiejskiej Krakowa w latach 2009 i 2013

Tabela 3

Źródło: opracowanie własne

Struktura podaży na liniach aglomeracyjnych w latach 2009 i 2013
Rok 2009 2013
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roboczy 13,7 0,0 86,3 0,0 8,5 1,8 85,0 4,7

sobota 23,6 0,0 76,4 0,0 18,1 9,6 65,7 6,5

niedziela 31,8 0,0 68,2 0,0 21,9 12,4 58,6 7,0

Tabela 4

Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Zmiany struktury podaży linii aglomeracyjnych Krakowa w latach 2009 i 2013 
w dni robocze, soboty i niedziele

dy wysokopodłogowe (pojemność 32 osoby), a pozostałe 
były pojazdami niskowejściowymi. Wśród autobusów typu 
maxi 30% stanowiły pojazdy niskopodłogowe, a 70% ni-
skowejściowe.

W 2013 roku wycofano z eksploatacji najmniejsze mi-
dibusy (o pojemności nominalnej 32 osoby), a zaczęto sto-
sować autobusy o pojemności 60 osób. Ich udział w dniu 
roboczym wynosił niemal 2%, w soboty ponad 9%, a w nie-
dziele 12%. Udział midibusów (o pojemności 45 i 60 osób) 
w dniu roboczym jest mniejszy niż w 2009 roku, natomiast 
w soboty i niedziele większy o około 10%. Wprowadzono 
do obsługi również autobusy przegubowe. Wszystkie 
kursy na linii 292 zapewniającej dojazd do Między-
narodowego Portu Lotniczego w Balicach są wykonywane 
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przez pojazdy o pojemności nominalnej 174 osoby, które 
ponadto zostały przystosowane do przewozu dużych ba-
gaży. 

Wszystkie midibusy są pojazdami niskowejściowymi, 
ponad 60% autobusów typu maxi stanowią pojazdy ni-
skopodłogowe, a 40% niskowejściowe, niemal wszystkie 
autobusy przegubowe również są pojazdami niskopodło-
gowymi [5].

Łączna liczba kursów na liniach aglomeracyjnych (tabe-
la 5 i rys. 7) w dniu roboczym, mimo wzrostu liczby linii, 
została zwiększona w 2013 roku, w stosunku do 2009 roku 
zaledwie o 0,7% (16 kursów). W soboty i niedziele wpro-
wadzono większe zmiany, zwiększono liczbę kursów odpo-
wiednio o 110 (7,7%) i 88 (6,7%). 

Charakterystyka pracy przewozowej w strefie podmiejskiej 
Krakowa
Praca przewozowa w strefie podmiejskiej będzie charakte-
ryzowana przez liczbę przewożonych pasażerów i wielkość 
wykonywanej pracy eksploatacyjnej [6,7]. 

Mimo niewielkiego zwiększenia oferty przewozowej 
w liczbie wykonywanych kursów na liniach aglomeracyj-
nych zdecydowanie większa liczba pasażerów korzystała 
z przejazdów tymi liniami (tabela 5 i rys. 8). W dniu robo-
czym liczba przewożonych pasażerów wzrosła o 17,3%, 
w soboty o 19,8%, a w niedzielę o 14,6%. 

Zaobserwowano również wzrost średniej liczby pasaże-
rów przewożonych w kursie. Średnia liczba pasażerów 
w kursie w 2013 roku w dniu roboczym wynosiła 41 osób, 
w sobotę 33 osoby, a w niedzielę 27 osób. Na liniach, z któ-
rych korzysta największa liczba pasażerów, średnia ich licz-
ba w kursie wynosiła w dniu roboczym 92 osoby, w sobotę 
60 osób, a w niedzielę 56 osób. Zmiany średniej liczby pa-
sażerów przewożonych w kursie w dni robocze, soboty 
i niedziele zostały zilustrowane na rysunku 9.

Analizę struktury udziału liczby pasażerów korzystają-
cych z linii aglomeracyjnych na odcinku w granicach admi-
nistracyjnych Krakowa i w gminach przedstawiono w tabe-
li 6 i na rysunku 10. 

Liczba osób korzystających z linii aglomeracyjnych na te-
renie miasta Krakowa, niezależnie od typu dnia tygodnia, 
wzrosła nieznacznie od 3 do 8%. Natomiast znacznie wzro-
sła liczba osób, które korzystają z tych linii, aby przemiesz-
czać się między Krakowem a strefą podmiejską (wzrost 
o 24 do 31%) i na terenie gmin (wzrost o 35% w dniu ro-
boczym, o około 25% w sobotę i o około 10% w niedzielę). 
Struktura procentowa pasażerów korzystających z linii 
aglomeracyjnych w 2013 roku pokazuje, że w każdym dniu 
tygodnia około 40% stanowią pasażerowie korzystający 
z linii w Krakowie, około 45% pasażerowie przejeżdżający 
między Krakowem a strefą podmiejską i około 15% pasa-
żerowie korzystający z linii na terenie gmin.

Oszacowanie liczby pasażerów przewożonych w ciągu 
roku przedstawiono w tabeli 7. Przyjęto, że w roku jest 251 
dni roboczych, 52 soboty i 62 niedziele i święta. W 2013 roku 
przewieziono liniami aglomeracyjnymi ponad 29,7 miliona 
pasażerów. 

Porównanie liczby kursów i liczby pasażerów przewożonych  
autobusami aglomeracyjnymi w latach 2009 i 2013

Rok

Dla wszystkich linii  
aglomeracyjnych razem Minimalna dla linii Maksymalna dla linii
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Dzień roboczy
2009 2375 83 926 35,3 12 156 7,8 166 5676 91,9
2013 2391 98 419 41,2 12 101 7,2 138 10583 85,4

Sobota
2009 1435 42 695 29,8 8 28 2,8 94 3586 60,1
2013 1545 51 156 33,1 6 64 4,6 105 6156 72,2

Niedziela
2009 1319 33 541 25,4 8 34 3,4 94 3205 56,1
2013 1407 38 442 27,3 8 73 4,6 105 4953 54,5

Rys. 7. Zmiany liczby kursów linii aglomeracyjnych Krakowa w latach 2009 i 2013 w dni ro-
bocze, soboty i niedziele

Rys. 8. Zmiany liczby przewiezionych pasażerów liniami aglomeracyjnymi Krakowa w latach 
2009 i 2013 w dni robocze, soboty i niedziele

Rys. 9. Zmiany średniej liczby pasażerów w kursie linii aglomeracyjnych Krakowa w latach 
2009 i 2013 w dni robocze, soboty i niedziele

Tabela 5

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 6 Tabela 8

Tabela 7

Rozkład liczby pasażerów korzystających z linii aglomeracyjnych 
w Krakowie i w gminach

Liczba pasażerów Udział procentowy
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Dzień roboczy

2009 36737 36860 10271 43,8 44,0 12,2

2013 38682 45849 13888 39,3 46,6 14,1

2013/2009 [%] 5,3 24,4 35,2

Sobota

2009 19423 18302 5040 45,5 42,9 11,8

2013 20969 23903 6286 41,0 46,7 12,3

2013/2009 [%] 8,0 30,6 24,7

Niedziela

2009 15065 13260 5238 44,9 39,5 15,6

2013 15496 17191 5755 40,3 44,7 15,0

2013/2009 [%] 2,9 29,6 9,9

Rys. 10. Porównanie struktury liczby pasażerów korzystających z linii aglomeracyjnych 
w dni robocze, soboty i niedziele w latach w latach 2009 i 2013

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Wzrost oferty przewozowej na liniach aglomeracyjnych 
wiąże się ze zmianami wielkości pracy eksploatacyjnej wy-
rażonej w wozokilometrach i wozogodzinach, którą trzeba 
wykonać, realizując kursy zaplanowane w rozkładzie jazdy. 
Zmiany wielkości pracy eksploatacyjnej i wskaźnika pro-
duktywności przedstawiono w tabeli 8.

Praca eksploatacyjna wyrażająca łączny przebieg pojaz-
dów wykonujących kursy w dni robocze została zmniejszo-
na o 1,5% i powiększona o 6,5% w soboty oraz o 4,5% 
w niedziele. Zmiany wielkości pracy eksploatacyjnej zilu-
strowano na rysunku 11.

Porównanie liczby pasażerów przewożonych w ciągu roku

Rok
Liczba pasażerów przewożonych w 

dni robocze soboty Niedziele roku

2009 21 065 426 2 220 140 2 079 542 25 365 108

2013 24 703 169 2 660 216 2 383 404 29 746 789

2013/2009 [%] 117,3 119,8 114,6 117,3

Porównanie pracy eksploatacyjnej linii aglomeracyjnych  
w latach 2009 i 2013

Rok

Dla wszystkich linii  
aglomeracyjnych razem Minimalna dla linii Maksymalna dla linii
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Dzień roboczy

2009 38396,7 1425,4 2,2 99,2 3,5 0,8 2154,8 91,7 5,1

2013 37811,5 1419,6 2,6 109,2 4,6 0,6 1795,6 97,7 5,5

Sobota 

2009 23442,7 821,8 1,8 49,6 1,5 0,5 1558,1 61,1 4,1

2013 24969,1 878,6 2,0 74,6 2,6 0,3 1650,2 65,9 3,7

Niedziela 

2009 21760,0 761,4 1,5 49,6 1,6 0,4 1558,1 59,8 3,1

2013 22737,6 795,2 1,7 130,6 4,0 0,2 1650,2 64,1 3,1

Rys. 11. Zmiany wielkości pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach linii aglome-
racyjnych Krakowa w latach 2009 i 2013 w dni robocze, soboty i niedziele

Praca eksploatacyjna wyrażona w wozogodzinach, która 
obrazuje czas pracy kierowców prowadzących pojazdy na 
liniach aglomeracyjnych, w 2013 roku zmalała w stosunku 
do 2009 roku w dniu roboczym o 0,4%, ale wzrosła w so-
boty o 6,9% i niedziele o 4,4%. Zmiany wielkości tej pracy 
zilustrowano na rysunku 12.

Rys. 12. Zmiany wielkości pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozogodzinach linii aglomera-
cyjnych Krakowa w latach 2009 i 2013 w dni robocze, soboty i niedziele
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Wskaźnik produktywności linii, który obrazuje liczbę 
przewiezionych pasażerów przypadających na każdy kilo-
metr wykonanej pracy eksploatacyjnej, osiągnął wyższe 
wartości niż w 2009 roku w każdym dniu tygodnia. Zmiany 
te są przede wszystkim związane ze wzrostem liczby pasa-
żerów korzystających z linii aglomeracyjnych. Zmiany 
wskaźnika produktywności w dni robocze, soboty i niedzie-
le zostały zilustrowane na rysunku 13.

Porównanie wybranych wskaźników linii aglomeracyjnych  
w latach 2009 i 2013

Rok

Dla wszystkich linii 
aglomeracyjnych 

razem
Minimalna dla linii Maksymalna dla linii
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Dzień roboczy

2009 6,874 26,94 1,798 17,23 19 15,946 37,23 277

2013 7,167 26,64 2,254 19,27 11 13,617 37,3 315

Sobota

2009 6,767 28,53 3,22 22,04 10 15,717 38,67 126

2013 7,276 28,42 2,178 20,17 6 13,594 36,74 187

Niedziela

2009 6,594 28,58 2,783 22,05 10 13,484 38,38 117

2013 7,144 28,59 2,108 22,44 6 14,109 37,88 171

Rys. 13. Zmiany wskaźnika produktywności linii aglomeracyjnych Krakowa w latach 2009 
i 2013 w dni robocze, soboty i niedziele

Rys. 14. Zmiany średniej odległości przejazdu liniami aglomeracyjnymi Krakowa w latach 
2009 i 2013 w dni robocze, soboty i niedziele

Rys. 15. Zmiany średniej prędkości komunikacyjnej linii aglomeracyjnych Krakowa w latach 
2009 i 2013 w dni robocze, soboty i niedziele

Tabela 9

Źródło: opracowanie własne

W 2013 roku wskaźnik produktywności wynosił 2,6, 
w sobotę 2,0, a w niedzielę 1,7 pasażera na kilometr. Na 
liniach o największej liczbie przewożonych pasażerów 
wskaźnik ten wynosił odpowiednio: 5,5, 3,7 i 3,1.

Analiza wybranych wskaźników charakteryzujących  
przewozy w strefie podmiejskiej
Do analizy wskaźników charakteryzujących przewozy na 
liniach aglomeracyjnych wybrano: średnią odległość prze-
jazdu, średnią prędkość komunikacyjną i godzinny potok 
międzyprzystankowy. Porównanie tych wskaźników przed-
stawiono w tabeli 9.

Średnia odległość przejazdu pasażerów korzystających 
z linii aglomeracyjnych wydłużyła się w stosunku do roku 
2009 o około 4,3% w dniu roboczym i ponad 7,5% w so-
boty i niedziele. Wynosiła ona około 7,2 kilometra zarówno 
w dni robocze, jak i soboty oraz niedziele. Oznacza to, że 
mieszkańcy coraz bardziej odległych gmin podejmują decy-
zję o dojazdach do Krakowa publicznym transportem zbio-
rowym. Zmiany zilustrowano na rysunku 14.

Zmiany średniej prędkości komunikacyjnej linii aglo-
meracyjnych zilustrowano na rysunku 15.

Niestety, w stosunku do 2009 roku, zmniejszyła się 
średnia prędkość komunikacyjna autobusów. Szczególnie 
jest to widoczne w dniu roboczym, w którym średnia pręd-
kość zmalała o 1,1% i wynosiła 26,6 km/h. W soboty i nie-
dziele średnia prędkość była większa, wynosiła ponad 
28,4 km/h. Wydłużenie średniej odległości przejazdu 
i zmniejszenie średniej prędkości komunikacyjnej powodu-
je, że pasażerowie więcej czasu zużywają na przejazdy i po-
dróże ze strefy podmiejskiej do Krakowa.

Godzinne potoki międzyprzystankowe na najbardziej ob-
ciążonych odcinkach międzyprzystankowych wzrosły w dniu 
roboczym w stosunku do 2009 o ponad 13%, a w soboty i nie-
dziele o ponad 46%. Największy potok godzinny wynosił 
315 osoby w dniu roboczym, 187 osób w sobotę i 171 osób 
w niedzielę. Najmniejsze godzinne potoki pasażerów na linii 
aglomeracyjnej w stosunku do 2009 roku zmalały o około 
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40% do 11 osób w dniu roboczym i 6 osób w sobotę i nie-
dzielę. Zmiany maksymalnych i minimalnych godzinnych 
potoków pasażerów na liniach aglomeracyjnych w dni robo-
cze, soboty i niedziele zostały zilustrowane na rysunku 16.

Charakterystyka popytu na przewozy liniami podmiejskimi
Rozkład popytu na przewozy liniami aglomeracyjnymi 
przedstawiono w tabeli 10. 

Obserwując rozkład popytu na przewozu w 2013 roku 
w stosunku do 2009, można zauważyć istotne zmiany. 
Zdecydowanie zmniejszył się udział potoku pasażerów w go-
dzinie 6:00–7:00. Poranny szczyt komunikacyjny został za-
wężony tylko do jednej godziny, czyli trwał od godziny 7:00 
do godziny 8:00 i był nieco większy niż w 2009 roku i zdecy-
dowanie większy niż w godzinach szczytu popołudniowego. 
Szczyt popołudniowy, podobnie jak w 2009 roku, trwał od 
godziny 14:00 do 18:00. Jednak udziały godzinne przewozów 
w godzinach popołudniowych i wieczornych (od 15:00) były 
wyższe, czyli coraz więcej pasażerów korzystało w tych godzi-
nach z publicznego transportu zbiorowego. Rozkład popytu 
na przewozy w dniu roboczym przedstawiono na rysunku 17.

Rozkłady popytu na przewozy w soboty (rys. 18) i w nie-
dziele (rys. 19) były przez 9–10 godzin bardzo mało zróżni-
cowane. W soboty udziały godzinne przewozów powyżej 
6% utrzymywały się na niemal stałym poziomie w godzi-
nach od 9:00 do 18:00, natomiast w niedzielę od 10:00 do 
20:00. W stosunku do 2009 roku można zauważyć wzrost 
popytu na przewozy w godzinach popołudniowych (od go-
dziny 15:00) i wieczornych.

Źródło: opracowanie własne

Rys. 16. Zmiany wielkości potoku godzinnego dla linii aglomeracyjnych Krakowa w latach 
2009 i 2013 w dni robocze, soboty i niedziele

Struktura popytu na przewozy liniami aglomeracyjnymi  
w kolejnych godzinach doby [%]

Godzina 
doby

Dzień roboczy Sobota Niedziela

2009 2013 2009 2013 2009 2013

3 0,03 0,02 0,08 0,10 0,15 0,12

4 1,03 1,42 0,88 1,07 0,69 0,83

5 3,81 3,69 2,35 2,52 1,50 1,88

6 7,63 6,73 4,13 4,00 3,46 3,44

7 9,34 9,56 5,16 5,45 4,35 4,23

8 6,21 6,48 5,46 5,77 5,32 4,61

9 5,38 5,26 6,71 6,94 5,87 5,62

10 4,97 5,05 6,55 6,58 7,25 6,56

11 5,03 4,99 6,76 6,31 6,82 6,22

12 5,72 5,39 6,60 6,48 7,30 6,71

13 6,77 6,32 7,22 6,61 6,93 6,69

14 8,00 7,71 7,73 6,78 7,76 6,78

15 8,48 8,23 7,31 6,47 7,33 7,65

16 7,42 7,73 6,46 6,70 7,09 7,44

17 5,79 6,15 5,76 6,33 6,00 6,58

18 4,51 4,64 5,96 5,71 6,42 7,00

19 3,61 3,96 4,87 4,86 6,00 6,08

20 2,87 2,71 4,05 4,65 4,44 5,36

21 1,73 2,13 2,72 3,23 2,65 3,37

22 1,42 1,49 2,64 2,62 2,25 2,29

23 0,24 0,32 0,58 0,77 0,38 0,50

24 0,00 0,01 0,02 0,06 0,02 0,03

Tabela 10

Rys. 17. Porównanie popytu na przewozy liniami aglomeracyjnymi w dni robocze w latach 
2009 i 2013 

Rys. 18. Porównanie popytu na przewozy liniami aglomeracyjnymi w soboty w latach 2009  
i 2013

Rys. 19. Porównanie popytu na przewozy liniami aglomeracyjnymi w niedziele w latach 2009 
i 2013
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Podsumowanie
Komunikacja autobusowa w strefie podmiejskiej Krakowa 
jest ważnym czynnikiem zapewniającym spójność ob-
szaru i możliwości przemieszczania się jej mieszkańców. 
Obecnie organizatorem tej komunikacji, na podstawie 
porozumień międzygminnych zawartych z 15 gminami, 
jest Gmina Miejska Kraków. Wszystkie gminy, które pod-
pisały porozumienia, uczestniczą w formułowaniu oferty 
przewozowej na swoim terenie i we współfinansowaniu 
linii podmiejskich stosownie do zawartych uzgodnień. 
W 2013 roku przewozy były organizowane w typowym 
dniu roboczym na 65 liniach komunikacji autobusowej, 
w soboty na 61 i w niedziele 58 . Trasy poszczególnych 
linii i ich liczba są systematycznie dostosowywane do po-
trzeb zgłaszanych przez gminy. Można obserwować, że 
w niektórych gminach trasy linii nie są modyfikowane od 
wielu lat, w innych natomiast są stale korygowane i ich 
liczba jest zwiększana lub zmniejszana. Rozpoczęto rów-
nież obsługę w godzinach nocnych do gminy Wieliczka 
i Zabierzów w każdym dniu tygodnia i w dni weekendowe 
do gminy Świątniki Górne i Skawina.

W analizowanym okresie łączna długość tras linii aglo-
meracyjnych wzrosła zaledwie o 6%, głównie dzięki wydłu-
żeniu tras linii na terenie strefy podmiejskiej (o 57 km). 
Większość linii rozpoczyna swoje trasy na terenie Krakowa 
w węzłach przesiadkowych, w których dworce autobusowe 
sąsiadują z pętlami tramwajowymi. Dzięki temu pasażero-
wie mogą łatwo przesiadać się do linii miejskich i kontynu-
ować podróż w kierunku centrum miasta. 

Oferta przewozowa w łącznej liczbie kursów linii aglo-
meracyjnych została zwiększona o ponad 15% zarówno 
w dniu roboczym, jak i soboty oraz niedziele. Większość 
kursów obsługiwały autobusy typu maxi (85% w dniu ro-
boczym, 65% w soboty, 58% w niedziele). Około 5% kur-
sów (do Międzynarodowego Portu Lotniczego) wykonywa-
ły autobusy przegubowe, a pozostałe kursy pojazdy typu 
midibus (o pojemności nominalnej 45 lub 60 osób). 

W porównaniu do 2009 roku znacznie wzrosła liczba 
pasażerów przewożonych liniami aglomeracyjnymi: o 17% 
w dniu roboczym, o 19% w soboty i o 14% w niedziele. 
Około 40% pasażerów korzysta z tych linii wyłącznie na 

terenie Krakowa, a jedynie około 15% w strefie podmiej-
skiej. Jednak w ostatnich latach liczba pasażerów, którzy 
przemieszczają się tylko na terenie gmin znacznie wzrosła 
(o 35% w dniu roboczym, o 24% w sobotę i o 10% w nie-
dzielę). Ponieważ w 2013 roku niemal nie wzrosła praca 
eksploatacyjna wyrażona w wozokilometrach i wozogodzi-
nach, wskaźnik produktywności linii aglomeracyjnych 
wzrósł do 2,6 pas/wzkm w dniu roboczym, 2,0 pas/wzkm 
w sobotę i 1,7 pas/wzkm w niedzielę. 

Średnia odległość przejazdu pasażerów w każdym typie 
dnia tygodnia wynosiła około 7,1 kilometra i zwłaszcza 
w dniu roboczym wzrosła w stosunku do 2009 roku. 
Średnia prędkość komunikacyjna wynosiła około 26 km/h 
w dniu roboczym i ponad 28 km/h w soboty i niedziele.

Można oszacować, że roczne przewozy liniami aglome-
racyjnymi w strefie podmiejskiej Krakowa wynosiły prawie 
30 milionów osób. 

literatura
1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 

Dz.U.1990 Nr 16. poz. 95, tekst jednolity z dnia 12 paź-
dziernika 2001 r. Dz.U. 2001 Nr 142, poz. 1591.

2. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 26 listopada 
2010 r. Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13 (art. 7 ust. 1 pkt. 5).

3. Bryniarska Z., Rozwój obsługi komunikacyjnej mieszkańców w ob-
szarze aglomeracyjnym miasta Krakowa, „Transport Miejski 
i Regionalny”, 2010, nr 6.

4. Bryniarska Z., Komunikacja nocna w Krakowie w latach 2007 
–2013, „Transport Miejski i Regionalny”, 2013, nr 9.

5. Bryniarska Z., Puławska S., Dostępność komunikacyjna strefy 
podmiejskiej Krakowa, „Transport Miejski i Regionalny”, 2013, 
nr 12.

6. Bryniarska Z., Starowicz W., Wyniki badań systemów transportu 
publicznego w wybranych miastach, SITK RP, Oddział 
w Krakowie, 2010.

7. Pomiary napełnień pasażerskich w pojazdach linii komunikacji 
miejskiej i aglomeracyjnej w Krakowie. Część 2 – Linie aglomera-
cyjne, zespół autorski: Bauer M., Bryniarska Z., Struska P., 
opracowanie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków – ZIKiT, 
Kraków 2013.

Fot. 1. Węzeł przesiadkowy Krowodrza Górka (dworzec autobusowy obok pętli tramwajowej)
Źródło: opracowanie własne

Fot. 2. Węzeł przesiadkowy Czerwone Maki (dworzec autobusowy i pętla tramwajowa)
Źródło: opracowanie własne
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Badania tolerancji dla odjazdów   
punktualnych w miejskiej komunikacji 
zbiorowej na przykładzie Kielc1

Streszczenie. Badania oceny punktualności miejskiej komunikacji 
zbiorowej w polskich miastach są wykonywane stosunkowo często. Na 
ogół dotyczą one znaczenia i bieżącej oceny punktualności, natomiast 
dyskusje na temat samej istoty i postrzegania punktualności są pro-
wadzone dość rzadko. W niniejszym artykule przedstawiono problem 
zmiennych oczekiwań pasażerów w zakresie punktualności kursowania 
pojazdów transportu zbiorowego, w zależności od etapu wykonywanej 
podróży. Zwrócono uwagę na problem postrzegania odjazdów przyspie-
szonych lub opóźnionych względem rozkładu jazdy, jako mieszczących 
się w granicach odjazdu punktualnego. W dalszej części artykułu omó-
wiono metodykę prowadzenia badań kwestionariuszowych nad toleran-
cją odjazdu punktualnego, a następnie przedstawiono wyniki takich ba-
dań wykonanych w Kielcach. Istotne, że respondenci podawali maksy-
malne wartości opóźnień i przyspieszeń w odniesieniu do sprecyzowanej 
linii, którą zamierzali kontynuować podróż. Zasadniczą część artykułu 
stanowią analizy wpływu częstości korzystania z komunikacji miejskiej, 
subiektywnej oceny punktualności oraz motywacji podróży na zmia-
ny w postrzeganiu odjazdów punktualnych. Wyniki analiz pokazały 
duże zróżnicowanie postrzegania odjazdów punktualnych w Kielcach. 
Można je wykorzystać na etapie planowania obsługi komunikacyjnej, 
w tym rozkładów jazdy. Zaprezentowana metodyka badań kwestiona-
riuszowych może być z powodzeniem stosowana w innych miastach, 
możliwe jest również rozszerzenie zakresu czynników klasyfikujących 
o powody wyboru linii, częstotliwość kursowania linii czy wymagania 
w zakresie komfortu podróży.
Słowa kluczowe: punktualność, przedział tolerancji, komunikacja 
miejska 

Postrzeganie punktualności w różnych etapach podróży 
transportem miejskim1

Zgodnie z definicją podaną w [1], punktualność jest cechą 
polegającą na tym, że pojazd osiąga, mija lub opuszcza za-
dany punkt linii (najczęściej przystanek) w momencie okre-
ślonym w opublikowanym rozkładzie jazdy, w ustalonych 
granicach tolerancji. Każda niezgodność z rozkładem jazdy, 
wykraczająca poza przyjęte ramy tolerancji jest określana 
jako przyspieszenie lub opóźnienie względem planowane-
go odjazdu z przystanku. Najprostszą miarą punktualności 
jest odchyłka od rozkładu jazdy, wyrażająca różnicę między 
rozkładowym i rzeczywistym momentem odjazdu z przy-
stanku. Ujemne wartości odchyłek odpowiadają odjazdom 
opóźnionym, a wartości dodatnie – odjazdom przyspieszo-
nym względem rozkładu jazdy. Ponieważ rozkłady jazdy są 
publikowane z dokładnością do jednej minuty, odchyłka 
także jest określana w minutach, ale jej dokładność może 
być większa, gdyż zależy od dokładności pomiaru odjazdów 
rzeczywistych.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015.

Bezwzględne dotrzymanie rozkładu jazdy (oznaczają-
ce odchyłkę równą 0,00 minuty) ma miejsce niezwykle 
rzadko i wcale nie jest potrzebne. To, czy odjazd z przy-
stanku musi być potraktowany jako opóźniony lub przy-
spieszony, zależy od przyjętego poziomu tolerancji, wtedy 
odjazdy o relatywnie małych opóźnieniach i (ewentualnie) 
przyspieszeniach względem rozkładu jazdy są traktowane 
jako punktualne. 

Obecnie w badaniach preferencji komunikacyjnych 
(w tym punktualności), coraz powszechniej prowadzonych 
w polskich miastach, najczęściej oceniana jest ważność 
punktualności dla pasażera oraz stopień jej spełnienia, we-
dług zadanej skali. Znaczenie punktualności jest więc oce-
niane przez porównanie z innymi cechami miejskiego 
transportu zbiorowego, a jej niedostatek jest określany jako 
luka jakościowa.

Wyniki badań preferencji pasażerów, przeprowadzanych 
w polskich miastach, niemal zawsze wskazują punktual-
ność jako jedną z trzech najważniejszych, a także najbar-
dziej rozpoznawalnych cech opisujących funkcjonowanie 
miejskiego transportu zbiorowego [2] i [3]. Zadowalająca 
punktualność kursowania świadczy o wiarygodności i nie-
zawodności systemu, a tym samym sprzyja wzrostowi po-
dróży odbywanych transportem zbiorowym. Natomiast 
permanentne niedotrzymywanie punktualności na pozio-
mie satysfakcjonującym ogół pasażerów prowadzi zazwy-
czaj do spadku liczby podróży odbywanych miejskim trans-
portem zbiorowym. 

Postrzeganie ważności punktualności jest silnie uzależ-
nione od etapu realizowanej podróży [4]. W jej początko-
wej fazie pasażer zmierzający na przystanek zazwyczaj wy-
maga wysokiego poziomu dotrzymania rozkładowego 
czasu przyjazdu na przystanek. Zazwyczaj oczekuje on, że 
pojazd nie pojawi się na przystanku przedwcześnie oraz, że 
nie dojdzie do znacznego opóźnienia. W obu przypadkach 
– brak punktualności będzie oznaczał ryzyko nadmiernego 
wydłużenia podróży, przy czym odjazd przedwczesny za-
zwyczaj oznacza największą uciążliwość, gdyż w najwięk-
szym stopniu wpływa na wydłużenie interwału pomiędzy 
kolejnymi pojazdami linii. W przypadku korzystania z linii 
kursujących bardzo rzadko (co 30 minut i więcej) oraz rzad-
ko (co 20–30 minut) pasażer zazwyczaj planuje swoją po-
dróż w oparciu o szczegółowy rozkład jazdy. Wszelkie prze-
jawy niepunktualności są więc przez niego bardzo silnie 
odczuwane, szczególnie w przypadku występowania przy-
spieszeń odjazdu, które skutkują koniecznością długiego 
oczekiwania na kolejny pojazd danej linii lub rezygnacją 
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z podróży. Z kolei przy krótkich interwałach międzypojaz-
dowych (równych 3–6 minut) punktualność praktycznie 
traci znaczenie na rzecz regularności kursowania. Wówczas 
szczegółowy rozkład nie jest już tak ważny dla pasażera, 
który niezależnie od momentu przybycia na przystanek 
oczekuje w miarę szybkiego pojawienia się pojazdu oczeki-
wanej linii, niezależnie czy będzie to pojazd opóźniony czy 
przyspieszony względem rozkładu jazdy. 

Z kolei dla pasażera już będącego na przystanku możli-
wość zgłoszenia pojazdu komunikacji miejskiej przed rozkła-
dowym czasem przyjazdu nie oznacza niedogodności, para-
doksalnie sprzyja skróceniu czasu podróży. Za to każda 
minuta opóźnienia oznacza stratę względem planowanego 
czasu podróży. Można więc domniemywać, że na tym etapie 
podróży tolerancja dla opóźnień nie powinna być wysoka. 

Także pasażerowi już będącemu w pojeździe miejskiego 
transportu zbiorowego zależy przede wszystkim na jak naj-
szybszym dotarciu do celu podróży. Jest on skłonny zaak-
ceptować przyspieszenia odjazdów z kolejnych przystan-
ków (niekorzystne przecież dla oczekujących na tych 
przystankach), jeżeli wiąże się to z szybszym przejazdem 
trasy. Z reguły nie będzie on jednak akceptował dużych 
opóźnień, gdyż oznaczają one wydłużenie w stosunku do 
czasu przeznaczonego na podróż, a więc stratę czasu. 

Jak widać oczekiwania co do realizacji zapowiedzianego 
rozkładu jazdy mogą być zróżnicowane, zależą w dużej 
mierze od tego, w jakim momencie podróży pasażer się 
znajduje, czy jest to podróż ściśle terminowa, czy chociażby 
od tego, jakie jest jego samopoczucie w danym dniu.

Metodyka badań postrzegania odjazdów punktualnych 
przez pasażerów oczekujących na przystankach
Metodyka badań punktualności była tematem wielu publi-
kacji, w tym [5]. Tolerancja dla odjazdu punktualnego ma 
z natury rzeczy charakter subiektywny, każdy użytkownik 
miejskiego transportu zbiorowego może ją inaczej postrze-
gać. Jednak zgromadzenie dużej próby badawczej umoż-
liwia uzyskanie odpowiedzi reprezentatywnych dla ogółu 
użytkowników. 

W artykule postanowiono sprawdzić, jakie są granice 
pasażerskiej tolerancji mieszkańców Kielc dla odjazdu jesz-
cze punktualnego. Badania te były wykonywane w trakcie 
prac nad Planem Transportowym dla Kielc [6]. Podobne ba-
dania były prowadzone w Krakowie w – 2002 [7], 2012 [8], 
oraz 2013 roku [9]. 

Zdecydowano się na przeprowadzenie badań ankieto-
wych w formie wywiadu bezpośredniego na przystankach, 
wykorzystując czas pasażera spędzany na oczekiwaniu na 
przyjazd pojazdu, do którego ów pasażer zamierza wsiąść. 
Podczas wywiadów respondenci byli proszeni między innymi 
o określenie wielkości maksymalnego opóźnienia i maksy-
malnego przyspieszenia odjazdu względem rozkładu jazdy 
uznawanego przez nich za odjazd jeszcze punktualny, z do-
kładnością do 0,5 [min]. Co ważne, byli oni pytani w kon-
tekście podróży konkretnymi, deklarowanymi liniami. W ten 
sposób zamierzano zminimalizować ryzyko odpowiedzi przy-
padkowych.

Wstępnie ustalono, że przedział tolerancji dla odjazdu 
punktualnego będzie możliwy do ustalenia po wykonaniu 
co najmniej 600 wywiadów ankietowych, przy założonym 
błędzie oszacowania tolerancji dla odjazdu punktualnego 
na poziomie 0,2 [min] oraz przy spodziewanym odchyleniu 
standardowym wskazań dla odjazdu opóźnionego na pozio-
mie 2,5 [min]. 

Badania były prowadzone w listopadzie 2013 roku, 
w dniach roboczych, w godzinach od 9:00 do 19:00. Ogółem 
przeprowadzono 770 wywiadów na 12 przystankach auto-
busowych zlokalizowanych na obszarze Kielc (przystanki: 
Podklasztorna, os. Ślichowice, 1 Maja os. Herby, Orkana os. 
Związkowiec, os. Świętokrzyskie, Warszawska Politechnika, 
al. IX Wieków Kielc UW, Sandomierska Źródłowa, Semi-
naryjska/Jana Pawła II, Żytnia, Ściegiennego/Podlasie, 
Bukówka). Taki dobór przystanków miał na celu jak najlep-
sze odwzorowanie preferencji użytkowników transportu 
miejskiego na obszarze całego miasta. Z kolei wybór dość 
długiego okresu dnia był podyktowany chęcią uzyskania in-
formacji od pasażerów odbywających podróże nie tylko obli-
gatoryjne, ale również fakultatywne.

Przedział tolerancji dla odjazdu punktualnego
Pasażerowie byli pytani, jakie maksymalne opóźnienie (mak-
symalne przyspieszenie) odjazdu względem rozkładu jazdy 
uznają za odjazd jeszcze punktualny. Każdy pasażer określał 
swoje własne, indywidualne granice odjazdu punktualnego. 
Rozkład deklarowanych opóźnień i przyspieszeń oznaczają-
cych odjazd jeszcze punktualny przedstawiono na rysunku 1. 

Rys. 1. Rozkład maksymalnych opóźnień i przyspieszeń odjazdów uważanych przez pasaże-
rów za jeszcze punktualne.

Uzyskane wyniki badań ankietowych wskazują, że ist-
nieje spora grupa pasażerów (ponad 63 [%]), którzy nie 
dopuszczają żadnej tolerancji punktualności dla odjazdu 
przyspieszonego względem rozkładu jazdy. Z kolei przy-
spieszenie odjazdu powyżej 1 [min] dopuszcza jedynie 
18 [%] respondentów. Można zatem powiedzieć, że badani 
pasażerowie są świadomi, iż odjazdy przed czasem mogą 
skutkować znacznymi niedogodnościami. Są oni za to 
znacznie bardziej tolerancyjni dla odjazdów opóźnionych – 
aż 43 [%] badanych nie uznaje opóźnień większych niż 
3 [min] za oznakę niepunktualności, w tym 13 [%] kwali-
fikuje jako punktualny odjazd opóźniony nawet bardziej 
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niż 5 [min]. Może się wydawać zaskakujące, że blisko 
10 [%] badanych dopuszcza tolerancję dla odjazdu punk-
tualnego na poziomie 10 [min] opóźnienia. 

Na uwagę zasługuje fakt, że podczas badań pasażerowie 
używali „połówek minut” bardzo rzadko, dodatkowo jedy-
nie w przypadku niskich wartości opóźnień i przyspieszeń 
(poniżej 5 [min]). Przywiązanie do wartości całkowitych 
koresponduje z postacią rozkładów jazdy, tworzonych 
w oparciu o moduły minutowe. Ponadto powyżej 5 [min] 
pasażerowie używają już skali zaokrąglonej – stąd incyden-
talne wskazania wartości: 6, 7, 8 czy 9 [min] opóźnień. 

Wartości średnie opóźnienia i przyspieszenia odjazdu 
uznawanego za jeszcze punktualny oszacowano na podsta-
wie wszystkich przeprowadzonych wywiadów ankieto-
wych, które ze względu na wielkość zgromadzonej próby 
badawczej są reprezentatywne dla ogółu respondentów. 
W ten sposób otrzymano następujący uśredniony przedział 
tolerancji dla odjazdów punktualnych:

gdzie:
dpunkt – odchyłka od rozkładu jazdy dla odjazdu punktu-

alnego [min].

Można zauważyć, że uzyskany przedział tolerancji dla 
odjazdów punktualnych jest lekko przesunięty w stronę 
opóźnień względem przyjmowanego najczęściej uniwersal-
nego (w skali kraju) wzorca, który jest określony od 3 mi-
nut opóźnienia do 1 minuty przyspieszenia odjazdu. Taki 
właśnie przedział jest używany zazwyczaj podczas obliczeń 
wskaźnika „procent kursów punktualnych” [10]. 

Tolerancja pasażerów dla odjazdów punktualnych po 
stronie opóźnień charakteryzuje się znaczną zmiennością. 
Odchylenie standardowe jest równe aż 2,70 [min], co ozna-
cza, że współczynnik zmienności wyników wynosi blisko 
73 [%]. W przypadku przyspieszeń odchylenie standardo-
we wynosi 1,32 [min], jednak rozrzut wyników jest bar-
dziej znaczący niż po stronie opóźnień, gdyż współczynnik 
zmienności wynosi 174 [%]. Pasażerowie są więc mimo 
wszystko bardziej jednomyślni, oceniając tolerancję punk-
tualności dla opóźnień. 

W celu oceny wiarygodności średnich wskazań granic 
przedziału tolerancji dla odjazdów punktualnych wyznaczo-
no przedziały ufności (na poziomie ufności 0,95). W przy-
padku opóźnień uzyskano przedział: [3,52; 3,90], natomiast 
w przypadku przyspieszeń: [0,66; 0,85]. Oznacza to, że błę-
dy oszacowania wartości średnich dla granic przedziału tole-
rancji dla odjazdu punktualnego to – odpowiednio 0,19 
[min] oraz 0,09 [min], czyli 11 i 5 [s]. Dlatego dokładność 
oszacowania przedziału tolerancji można uznać za satysfak-
cjonującą.

Zróżnicowanie przedziału tolerancji dla odjazdu  
punktualnego w zależności od częstości korzystania z linii
W dalszej analizie podjęto próbę określenia, jakie czynni-
ki mogą wpływać na postrzeganie odjazdu punktualnego. 

W pierwszej kolejności zbadano wpływ częstości korzysta-
nia z linii, którą badany pasażer akurat zamierzał odjechać 
z przystanku. Uznano, że taki sposób zadania pytania (za-
miast pytania o częstość korzystania z miejskiego transportu 
zbiorowego w ogóle) w większym stopniu powiąże ocenę od-
jazdu punktualnego z ewentualnymi konsekwencjami bra-
ku punktualności podczas konkretnej podróży. Pod uwagę 
wzięto trzy możliwości: bardzo częstego (4–7 razy w tygo-
dniu), częstego (2–3 razy w tygodniu) i rzadkiego korzysta-
nia ze wskazanej linii. Podstawowe charakterystyki opóź-
nień i przyspieszeń odjazdu uznawanego przez pasażerów 
za punktualny w zależności od częstości korzystania z linii, 
którą zamierzają podróżować, zamieszczono w tabeli 1.

− ≤ ≤ +3 72 0 76, ,dpunkt

Podstawowe charakterystyki opóźnień i przyspieszeń odjazdu określanych 
przez pasażerów jako granice tolerancji dla odjazdu punktualnego  

(w zależności od częstości korzystania ze wskazanej linii)

Lp Częstość  
korzystania z linii

Liczba  
wywiadów

Opóźnienia [min] Przyspieszenia [min]
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1 Bardzo często  
(4-7 razy w tygodniu) 339 0 10 3,66 2,78 0 5 0,84 1,38

2 Często  
(2-3 razy w tygodniu) 235 0 10 3,67 2,59 0 5 0,62 1,10

3
Rzadko  

(1 raz w tygodniu  
lub rzadziej)

196 0 10 3,87 2,70 0 5 0,77 1,43

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1

Najmniej wymagający pod względem opóźnień okazali 
się pasażerowie podróżujący deklarowaną linią najrzadziej, 
a pod względem przyspieszeń – korzystający najczęściej. 
Największe różnice pomiędzy wartościami średnimi w po-
szczególnych grupach pasażerów to – w obu przypadkach 
13 [s]. Można więc stwierdzić, że zarówno wartości średnie 
opóźnień, jak i przyspieszeń względem rozkładu jazdy róż-
nią się między sobą nieznacznie. Potwierdzają to również 
wyniki testów analizy wariancji [7], przeprowadzonych na 
poziomie istotności 0,05. 

Zróżnicowanie przedziału tolerancji dla odjazdu  
punktualnego w zależności od subiektywnej oceny  
punktualności wykorzystywanej linii
Kolejnym badanym czynnikiem różnicującym postrzeganie 
odjazdu punktualnego jest subiektywna pasażerska ocena 
punktualności linii, którą odbywana jest podróż. Podczas 
wywiadów stworzono możliwość wyboru odpowiedzi spo-
śród 5 opcji: pojazdy linii są zazwyczaj punktualne, pojazdy 
są zwykle lekko opóźnione lub pojazdy są zwykle bardzo 
opóźnione, pojazdy są lekko przyspieszone oraz pojazdy są 
bardzo przyspieszone względem rozkładu jazdy.

Podczas prowadzonych badań nie zarejestrowano ani jed-
nego wskazania: pojazdy są zazwyczaj bardzo przyspieszone. 
Wyniki porównań granic przedziałów tolerancji w poszcze-
gólnych grupach pasażerów przedstawiono w tabeli 2.
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Podstawowe charakterystyki opóźnień i przyspieszeń odjazdu 
określanych przez pasażerów jako granice tolerancji dla odjazdu 

punktualnego (w zależności od oceny linii)

Lp

Werbalna ocena 
punktualności 
odjazdów linii, 
z której respondent 
zamierza skorzystać

Liczba 
wywiadów

Opóźnienia [min] Przyspieszenia [min]
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1 Zazwyczaj odjazdy 
punktualne 479 0 10 3,74 2,57 0 5 0,69 1,26

2 Zazwyczaj odjazdy 
lekko opóźnione 222 0 10 3,83 2,96 0 5 0,85 1,37

3 Zazwyczaj odjazdy 
bardzo opóźnione 43 0 10 3,36 2,58 0 5 1,19 1,75

4 Zazwyczaj odjazdy 
lekko przyspieszone 26 0 10 2,85 2,87 0 3 0,46 0,89

Źródło: opracowanie własne Źródło: opracowanie własne

Tabela 2 Tabela 3

Zdecydowanie najwięcej badanych deklarowało odjazd 
linią zazwyczaj punktualną lub lekko opóźnioną – to łącz-
nie aż 91 [%] badanych. Z kolei osób wskazujących na chęć 
skorzystania z linii uznawanej za zazwyczaj mocno opóź-
nioną było tylko 43 (blisko 6%), w badaniu wzięło udział 
także 26 osób (3 [%]) deklarujących odjazd pojazdem linii 
zazwyczaj lekko przyspieszonej. Z jednej strony taki roz-
kład wskazań wskazuje na pozytywną ocenę punktualności 
autobusów w Kielcach, z drugiej zaś – granice przedziałów 
tolerancji w dwóch ostatnich przypadkach mogą być uzna-
wane za mniej wiarygodne.

Wyniki porównań wskazują na brak istotnych różnic 
pomiędzy tolerancją dla opóźnień w przypadku korzysta-
nia z linii zazwyczaj punktualnych i lekko opóźnionych. 
Respondenci doświadczeni większymi opóźnieniami są 
o blisko 0,5 [min] bardziej wymagający. Co ciekawe – 
najostrzejsze wymagania w zakresie opóźnień sformuło-
wali pasażerowie deklarujący korzystanie z linii zazwyczaj 
lekko przyspieszonych – dopuszczają oni tolerancję poni-
żej 3 [min]. 

Również ta grupa pasażerów okazała się najbardziej wy-
magająca w zakresie przyspieszeń odjazdu – w tym przy-
padku jest to zapewne wynik negatywnych konsekwencji, 
z którymi przychodziło się spotykać w przypadku odjaz-
dów przed czasem. Także pasażerowie korzystający z linii 
zazwyczaj punktualnych deklarowali stosunkowo niską to-
lerancję dla odjazdów przyspieszonych. 

Zróżnicowanie przedziału tolerancji dla odjazdu punktualnego 
pod względem motywacji wykonywanej podróży
Przeprowadzono również analizę wpływu rodzaju motywacji 
podróży na postrzeganie odjazdu punktualnego. Ponieważ 
nie były to klasyczne badania podróży, pytanie obejmowa-
ło jedynie wskazanie końca właśnie odbywanej podróży. Pod 
uwagę wzięto możliwości wyboru: dom, praca, szkoła, uczel-
nia, zakupy, inne. Wszystkie tak określone motywacje są 
reprezentowane przez więcej niż 50 respondentów, jedynie 
motywacja „szkoła” zawiera opinie 44 osób. Granice prze-
działów tolerancji dla odjazdów punktualnych z rozbiciem 
na powyższych 6 motywacji zaprezentowano w tabeli 3.

Uzyskane uśrednione granice przedziałów tolerancji są 
silnie zróżnicowane pod względem motywacji odbywanych 
podróży. W grupie opóźnień najbardziej tolerancyjni są do-
jeżdżający na uczelnię – traktują oni nawet blisko 4,5 [min] 
opóźnienia jeszcze jako odjazd punktualny. Dużą tolerancją 
wykazują się też dojeżdżający do szkoły lub powracający do 
domu – są to blisko 4,0 [min]. W grupie przyspieszeń – 
najwyższy poziom uśrednionej granicy tolerancji uzyskano 
w grupie dojeżdżających do szkół – jest to jedyny przypa-
dek, gdy jako punktualny jest traktowany odjazd z nawet 
ponad minutowym wyprzedzeniem w stosunku do rozkła-
du jazdy. Blisko minutę dopuszczają też dojeżdżający na 
uczelnię.

Z kolei – zgodnie z oczekiwaniami – najbardziej re-
strykcyjnie podejście zaprezentowali dojeżdżający do pracy, 
a więc osoby, dla których brak punktualności komunikacji 
miejskiej może oznaczać najpoważniejsze konsekwencje. Za 
jeszcze punktualny uznają oni odjazd z 2,8 [min] opóźnie-
nia lub 0,6 [min] przyspieszenia. Co ciekawe, także osoby 
wybierające motywację „inne” wskazały dość niską toleran-
cję dla odjazdu przed rozkładowym czasem odjazdu. Być 
może wynika to z faktu, że jako motywacje „inne” (przynaj-
mniej w części) zgłaszane były także podróże związane reżi-
mem czasowym.

Podjęte próby określenia łącznego wpływu częstości ko-
rzystania z linii, oceny oraz motywacji podróży na postrze-
ganie odjazdu punktualnego niestety nie przyniosły spo-
dziewanych efektów, ze względu na duże rozwarstwienie 
zgromadzonej próby badawczej. Taką analizę można będzie 
przeprowadzić jedynie w oparciu o znacząco większy zbiór 
danych. 

Zróżnicowanie przedziału tolerancji dla odjazdu punktual-
nego pod względem motywacji wykonywanej podróży oraz 
subiektywnej oceny punktualności wykorzystywanej linii
Podczas dalszych analiz podjęto próbę określenia łącznego 
wpływu częstości korzystania z linii, subiektywnej oceny 
punktualności oraz motywacji podróży na postrzeganie 
odjazdu punktualnego. Niestety takie kompleksowe po-
dejście skutkuje znacznym rozwarstwieniem zgromadzo-

Podstawowe charakterystyki opóźnień i przyspieszeń odjazdu  
określanych przez pasażerów jako granice tolerancji dla odjazdu 

punktualnego (w zależności od motywacji właśnie odbywanej podróży)

Lp Motywacja 
podróży

Liczba 
wywiadów

Opóźnienia [min] Przyspieszenia [min]
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1 Praca 98 0 10 2,79 2,18 0 5 0,58 0,88

2 Szkoła 44 0 10 3,95 2,50 0 5 1,11 1,66

3 Uczelnia 63 0 10 4,43 2,88 0 5 0,89 1,30

4 Dom 309 0 10 3,97 2,80 0 5 0,83 1,47

5 Zakupy 117 0 10 3,48 2,61 0 5 0,74 1,34

6 Inne 134 0 10 3,64 2,73 0 5 0,57 1,06
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nej próby badawczej, a przedziały tolerancji uzyskiwane na 
podstawie opinii niewielkich liczb pasażerów przestają być 
wiarygodne. 

Dlatego skupiono się na dyskusji wpływu motywacji 
podróży na postrzeganie odjazdu punktualnego tylko 
w przypadku osób subiektywnie oceniających odjazdy ak-
tualnie wyczekiwanej linii jako zazwyczaj punktualne lub 
zazwyczaj lekko opóźnione. Przyjęto przy tym nieweryfiko-
walne założenie, że przedziały tolerancji ustalane przez pa-
sażerów niezbyt często dotykanych przejawami niepunktu-
alności – będą najbardziej obiektywne. 

Na rysunku 2 przedstawiono porównanie uśrednionych 
granic tolerancji dla opóźnień i przyspieszeń względem roz-
kładu jazdy, w zależności od motywacji właśnie wykonywa-
nej podróży.

miejskiej, którą pasażer zamierza kontynuować podróż. 
Natomiast wpływ częstości korzystania z danej linii jest 
mało istotny. 

Z kieleckich badań wynika, że największe wymagania 
względem  punktualności mają podróżujący do pracy, co 
wskazuje na potrzebę szczególnie wnikliwego planowania 
rozkładów jazdy oraz dążenia do ich utrzymywania właśnie 
na liniach o dominującym udziale podróży związanych 
z pracą. To na ciągach ulic, z których korzystają takie linie, 
należy w pierwszej kolejności zapewniać rozwiązania 
usprawniające przejazd autobusów, takie jak pasy autobu-
sowe czy priorytety w sygnalizacji. Same rozkłady jazdy 
powinny być tak konstruowane, aby ryzyko występowania 
przyspieszeń było najmniejsze – ta zasada powinna doty-
czyć wszystkich linii.

Zaprezentowane wyniki dotyczą oczekiwań pasaże-
rów oczekujących na pojazdy transportu zbiorowego na 
przystankach. Pełniejszy obraz postrzegania punktual-
ności można uzyskać po rozszerzeniu badań na osoby 
zmierzające na przystanki oraz już znajdujące się w po-
jazdach. Te ostatnie można przeprowadzić stosunkowo 
łatwo, ale pozyskanie pełnych i do tego wiarygodnych 
opinii od osób spieszących się na przystanki jest bardzo 
kłopotliwe.
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 Biorąc pod uwagę podróże obligatoryjne, największe 
wymagania mają pasażerowie dojeżdżający do pracy, ko-
rzystający z połączeń uznawanych za zazwyczaj punktual-
ne. Ta grupa pasażerów wskazała najwęższy przedział to-
lerancji dla odjazdów punktualnych – tylko 3,29 [min] 
(od 2,79 [min] opóźnienia do zaledwie 0,50 [min] przy-
spieszenia odjazdu). Podobnie wąski przedział (lekko 
przesunięty w stronę przyspieszeń) wskazali pasażerowie 
korzystający zazwyczaj z linii lekko opóźnionych, w po-
dróżach w innych celach. Z kolei najszerszy, blisko 6-mi-
nutowy przedział tolerancji zadeklarowali pasażerowie 
zazwyczaj korzystający z linii lekko opóźnionych, w po-
dróżach na uczelnię – jako punktualne traktują oni odjaz-
dy z prawie 5 [min] opóźnieniem oraz 1 [min] przyspie-
szeniem względem rozkładu jazdy.

Wnioski
Uzyskane wyniki badań ankietowych w Kielcach uka-
zują, że pasażerowie oczekujący na przystankach akcep-
tują tylko niewielkie przyspieszenia odjazdów względem 
rozkładu jazdy, natomiast są oni w stanie zaakceptować 
nawet relatywnie wysokie wielkości opóźnień. Na po-
strzeganie odjazdów punktualnych ma wpływ rodzaj 
motywacji, w której realizowana jest podróż, ważna jest 
też subiektywna ocena punktualności linii komunikacji 

Rys. 2. Granice tolerancji opóźnień i przyspieszeń odjazdów uważanych przez pasażerów za 
jeszcze punktualne w zależności od motywacji końca podróży, w przypadku wyboru linii 
uznawanych subiektywnie za zazwyczaj punktualne lub lekko opóźnione.
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Józef Nowkuński
Józef Nowkuński urodził się w Kownie 24 stycznia 1868 
roku. Pochodził z polskiej, głęboko patriotycznej rodziny 
szlacheckiej, w której żywa była pamięć o powstaniu stycz-
niowym. Nowkuński od młodości przejawiał niezwykłe 
zdolności do nauk ścisłych. Kończąc gimnazjum w Kownie 
w 1888 roku, otrzymał złoty medal. W carskiej Rosji wy-
różnienie to otwierało drogę do najbardziej renomowanych 
uczelni i posad państwowych. W tym samym roku roz-
począł studia uniwersyteckie na wydziale fizykomatema-
tycznym w Petersburgu (do 1890), następnie w Kijowie. 
Tam w 1893 roku uzyskał tytuł kandydata nauk mate-
matycznych. Wrócił do Petersburga, gdzie podjął studia 
w Instytucie Technologicznym. Wkrótce przeniósł się do 
Instytutu Inżynierów Komunikacji. Dyplom inżyniera ko-
munikacji uzyskał w 1897 roku. 

Po uzyskaniu dyplomu Nowkuński przez osiem lat pra-
cował w jednym z największych rosyjskich przedsiębiorstw 
kolejowych – w Towarzystwie Drogi Żelaznej Moskiewsko-
Windawsko-Rybińskiej. Od początku zwracał uwagę swoim 
zaangażowaniem i zdolnościami, dlatego w 1905 roku wy-
słano go na praktykę do Włoch i Francji. Po powrocie praco-
wał jako projektant i budowniczy dróg żelaznych w carskiej 
Rosji. W 1912 roku awansował na stanowisko kierownika 
Wydziału Technicznego Rady Zarządzającej Towarzystwa 
Drogi Żelaznej Ałtajskiej. Trzy lata później mianowano go 
głównym inżynierem budowy kolei Psków–Narwa. W 1916 
roku został dyrektorem Zarządu Budowy Nowych Linii 
w Towarzystwie Drogi Żelaznej Moskiewsko-Windawsko- 
-Rybińskiej. Do niepodległej Polski wrócił w 1923 roku i na-
tychmiast podjął pracę w Towarzystwie Robót Kolejowych 
i Budowlanych „TOR” w Warszawie. 

Rok 1925 postawił przed nim życiowe wyzwanie. Budowa 
linii Kalety –Podzamcze (obecnie Wieruszów) długości 115 
kilometrów stała się dla polskich inżynierów i techników 

swoistym poligonem doświadczalnym pod każdym wzglę-
dem. Stosowano nowe rozwiązania, nowe rodzaje materia-
łów, np. beton i żelbet. Budowę linii zakończono 6 listopada 
1926 roku. Efekty jej budowy zostały docenione i Nowkuń-
ski został dyrektorem Zarządu Budowy Kolei Państwowych 
Herby–Inowrocław i Gdynia–Bydgoszcz. Linie te stały się 
trzonem magistrali węglowej Śląsk–Gdynia. Było to naj-
większe przedsięwzięcie inwestycyjne II Rzeczypospolitej. 
Magistralę węglową Katowice–Gdynia długości 552 kilo-
metry przekazano do eksploatacji 1 marca 1933 roku. 

Kierowanie budową nie przeszkadzało Nowkuńskiemu 
prowadzić badań z dziedziny służby drogowej. Ich efekty 
prezentował w prasie fachowej, m.in. w „Inżynierze 
Kolejowym”. Prace naukowe kontynuował w czasie okupa-
cji niemieckiej. Pracował m.in. nad nowym typem podkła-
dów. Po 1945 roku pracował w Departamencie Techniki 
Ministerstwa Komunikacji. W 1951 roku rozpoczął pracę 
w Instytucie Naukowo-Badawczym Kolejnictwa. Zostawił 
kilkanaście drukowanych prac z dziedziny budowy dróg że-
laznych i dwa podręczniki: Budowa, stateczność i trwałość pod-
torza kolejowego (1948) i O projektowaniu dróg żelaznych 
(1950).

Józef Nowkuński zmarł w Warszawie 20 sierpnia 1952 
roku w wieku 84 lat. Pochowany został na cmentarzu Stare 
Powązki.

Historia budowy magistrali węglowej
Budowa odcinka Bydgoszcz–Gdynia magistrali węglo-
wej została rozpoczęta na podstawie ustawy z 25 czerwca 
1925, chociaż decyzja nieformalna o podjęciu prac zapa-
dła wyprzedzająco, jeszcze w maju tego roku. Budowa była 
prowadzona przez Dyrekcję Budowy Kolei Państwowych 
(z siedzibą w Warszawie) do 1 listopada 1926 roku, a na-
stępnie przez Zarząd Budowy Kolei Państwowych Herby– 
Inowrocław i Bydgoszcz–Gdynia (z siedzibą w Bydgoszczy) 
od 1 kwietnia 1928 roku. Między tymi datami budowę pro-
wadziło tymczasowo Kierownictwo Budowy Kolei Kalety 
–Podzamcze, a po nim Zarząd Budowy Kolei Bydgoszcz 
–Gdynia (od 1 lutego 1927). Cała trasa została podzielo-
na na 7 oddziałów, a każdy z nich na 3 dystanse liczące 
przeciętnie po 20 kilometrów. Wykonanie prac ziemnych, 
budowlanych, specjalistycznych robót mostowych itp. po-
wierzano firmom polskim, do robót kupowano materiały 
polskiej produkcji. W okresie najintensywniejszych prac na 
budowie było zatrudnionych do 9000 osób, z tego około 
6700 wykonywało prace ziemne, a 2300 pracowało przy 
wznoszeniu obiektów inżynierskich. Całością budowy kie-
rował inżynier Józef Nowkuński.

JóZef NOWKuńSKi – BuDOWNiCZy KOleJOWeJ  
MAgiSTRAli WęglOWeJ

13 maja 1925 roku minister kolei podjął decyzję o budowie Kolei 
Państwowej Kalety–Podzamcze. Na stanowisko naczelnego kierownika 
budowy powołał Józefa Nowkuńskiego. Według pierwotnych planów 
cała linia miała służyć dowozowi węgla do Wielkopolski, a odcinek Kalety 
–Wieluń miał być pierwszym fragmentem nowej i nowoczesnej trasy ko-
lejowej do przewozu węgla ze Śląska do Gdyni, trasy mającej odpowied-
nio atrakcyjną przepustowość handlową i przebiegającej całkowicie przez 
terytorium polskie. Dla upamiętnienia 90. rocznicy tej decyzji i dokonań 
Nowkuńskiego Zarząd Krajowy SITK RP uchwalił rok 2015 Rokiem 
Józefa Nowkuńskiego. Trwają działania Komitetu Honorowego budowy 
pomnika Józefa Nowkuńskiego, budowniczego magistrali węglowej 
Śląsk–Gdynia, który stanie w Tarnowskich Górach.

Z działalności SITK



39

TransporT miejski i regionalny 02 2015

Południowy odcinek miał biec prawie dokładnie z połu-
dnia na północ, w stosunkowo łatwych warunkach tereno-
wych. Rozpoczęcie budowy od Herbów Nowych (dzięki już 
istniejącej linii Kalety–Podzamcze) pozwalało na łatwą ko-
munikację ze stacją rozrządową w Tarnowskich Górach, 
gdzie formowane były składy węglowe i gdzie miała być roz-
budowana parowozownia zapewniająca pociągom obsługę 
trakcyjną. W Zduńskiej Woli magistrala przecinała linię ka-
liską (wybudowaną w 1903), a w Barłogach linię Kutno– 
Strzałkowo (wybudowaną w 1921, umożliwiającą połączenie 
Warszawy z Poznaniem). Wykonanie łącznic w tych miejsco-
wościach pozwalało na kierowanie pociągów – w pierwszej 
do Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego i Łodzi, a w drugiej do 
Poznania i Warszawy. W Zduńskiej Woli, dokładniej na jej 
dzisiejszym przedmieściu – w Karsznicach, zaplanowano bu-
dowę – na potrzeby magistrali węglowej – wielkiej stacji to-
warowej oraz zaplecza obsługi trakcyjnej.

Odcinek środkowy magistrali węglowej prowadził 
z Karsznic do Inowrocławia, a następnie do Bydgoszczy 
(Kapuścisko Małe). Stacja w Inowrocławiu nie mogła przyjąć 
obsługi długich składów węglowych, dlatego na podejściu do 
miasta miała być zbudowana duża stacja towarowa – 
Inowrocław Tranzytowy. Od Inowrocławia do Nowej Wsi 
Wielkiej magistrala wchodziła w wybudowaną jeszcze za 
czasów pruskich dwutorową linię do Bydgoszczy. Podobnie 
jak w Inowrocławiu, także w Bydgoszczy na głównej stacji 
nie było miejsca na przyjmowanie składów węglowych i dla-
tego należało przewidzieć wybudowanie stacji towarowej 
poza miastem. Wybór padł na tereny małej osady położonej 
na północ od Bydgoszczy, gdzie zaprojektowano stację towa-
rową Kapuścisko Małe Tranzytowe (dzisiaj Bydgoszcz 
Wschód). Aby zrealizować ten warunek, magistrala wycho-
dząc z Inowrocławia przebiegała po starej linii w kierunku 
Byd goszczy tylko 22 kilometry, po czym w Nowej Wsi 
Wielkiej, jako jednotorowa łącznica z mijanką w Emilianowie, 
biegła do Kapuściska. Na 3 kilometry przed stacją towarową 
magistrala przechodziła wiaduktami nad liniami do Torunia 
i do Fordonu.

Trzeci, północny odcinek zaczynał się na stacji Kapuścisko 
Małe Tranzytowe. Stąd nowo wybudowanym dwutorowym 
szlakiem biegnącym obok starej, również dwutorowej linii 
z Bydgoszczy do Tczewa, Magistrala Węglowa kierowała się 
do Maksymilianowa. Dalej, odbiegając na północny zachód, 
już jednotorowa linia miała zdążać w kierunku Bałtyku, 
przez Lipową, Bąki Kościerzynę. Między stacjami Lipowa 
i Bąk magistrala miała krzyżować się z ruchliwą linią tranzy-
tową Chojnice–Tczew, o której wspominał traktat wersalski 
w kwestii połączenia kolejowego Berlina z Królewcem 
(Prusami Wschodnimi). Odcinek Kościerzyna–Somonino 
miał przebiegać z wykorzystaniem linii Kościerzyna– 
Kartuzy, a do przeprowadzenia ostatniej części trasy z Osowej 
do Gdyni zamierzano posłużyć się oddaną przed kilku laty 
linią Kokoszki–Gdynia.

W ten sposób zaprojektowana została magistralna linia 
tranzytowa długości 552 kilometry, z tego wybudować trze-
ba było 458 kilometrów zupełnie nowej linii, po części prze-
biegającej w trudnym terenie. Magistrala była przewidziana 

do prowadzenia ciężkich pociągów węglowych o masie do 
2000 ton brutto. Było to możliwe, bowiem od 1925 roku 
zaczęły wchodzić do użycia silne towarowe parowozy serii 
Ty23 o pięciu osiach wiązanych. Do czasu wprowadzenia do 
eksploatacji dostatecznej liczby tych maszyn można było 
używać parowozów serii Tr21 i Tr20, przypisując im jednak, 
zależnie od ukształtowania terenu, lżejsze pociągi mające od 
1400 do 1800 ton brutto. To, że budowano zupełnie nową 
linię oraz to, że planowano ją jako tranzytową, bez dużego 
natężenia ruchu lokalnego, pozwalało aby stacje były odległe 
od siebie w optymalnej odległości około12–14 kilometrów, 
co przy ówczesnych prędkościach na tej linii (handlowej oko-
ło 26 km/h i maksymalnej około 45 km/h) zapewniało opty-
malną przepustowość. Obliczano,że magistralą będzie prze-
wożone do 6 milionów ton węgla rocznie i liczono się z tym, 
że ruch w kierunku z Gdyni na Śląsk będzie w zasadzie prze-
wozem pustych węglarek.

Otwarcie dwóch skrajnych fragmentów magistrali węglo-
wej pozwalało na prowadzenie częścią południową pociągów 
z węglem w rejon Poznania i w rejon Łodzi. Oddanie północ-
nego odcinka umożliwiało przejęcie części pociągów węglo-
wych wyjeżdżających z Zagłębia Dąbrowskiego. Dotychczas 
były prowadzone dawną linią Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 
i Warszawsko-Bydgoskiej, aby przez Toruń dotrzeć do 
Bydgoszczy. Dalej, od Maksymilianowa, było teraz możliwe 
skierowanie ich do Gdyni z ominięciem Wolnego Miasta 
Gdańska. Miało to duże znaczenie gospodarcze, polityczne 
i propagandowe.  Na koniec 1930 roku do pełnej przejezdno-
ści magistrali brakowało wykonania odcinka środkowego, na 
który składała się trasa z Karsznic do Inowrocławia. Południowe 
obejście Bydgoszczy zostało wybudowane jako przedsięwzięcie 
w ramach odcinka północnego i oddane do ruchu 21 grudnia 
1930 roku. Brakowało też ułożenia na dużych fragmentach 
trasy drugiego toru, na który przygotowywane były ważniej-
sze budowle inżynierskie. Do pełnego zakończenia magistrali 
potrzebne było także wybudowanie odnogi z Częstochowy do 
Siemkowic. Umożliwiałaby ona przejęcie składów z węglem 
z Zagłębia Dąbrowskiego już od Częstochowy (na trasie daw-
nej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej) i skierowanie ich do 
Gdyni tranzytową magistralą węglową. 

Polskie Koleje Państwowe od początku 1929 roku zaczę-
ły mieć problemy z finansowaniem budowy. W ten sposób 
przewidziany na 31 grudnia 1932 roku końcowy termin od-
dania do użytku całej głównej trasy, a (nie zaczętej jeszcze) 
odnogi Częstochowa–Siemkowice na 31 grudnia 1933 roku 
– stawał się nierealny. Przyczyniał się do tego kryzys gospo-
darczy, w jaki wchodził w tym czasie cały świat. Ustawały 
zyski, jakie dotychczas miała kolej z pracy przewozowej. Do 
tego PKP nie były w stanie samodzielnie uzyskać kredytu na 
kontynuację budowy.

W celu zrealizowania przedsięwzięcia zawiązana została 
spółka „Polsko–Francuskie Towarzystwo Kolejowe” Spółka 
Akcyjna w Paryżu (FPTK – Compagnie Franco-Polonaise des 
Chemins de Fer), której akcjonariuszami ze strony francuskiej 
zostali Banque des Pays du Nord i koncern metalurgiczno-
-zbrojeniowy Schneider et Creuzot, a ze strony polskiej Bank 
Gospodarstwa Krajowego, reprezentujący Skarb Państwa. 
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Po podpisaniu umowy spółki i zawiązaniu Towarzystwa 
(w marcu 1931) Sejm 27 kwietnia 1931 roku przyjął ustawę 
o oddaniu kolei Herby Nowe–Gdynia do eksploatacji przez 
FPTK oraz „o udzieleniu poręki państwowej”. Tego samego 
dnia Prezydent RP wydał zarządzenie zawierające koncesję dla 
Towarzystwa, w której znalazły się szczegółowe warunki do-
kończenia budowy i przejęcia linii do eksploatacji.

Ministerstwo Komunikacji podjęło decyzję o utrzymaniu 
koncesji dla Towarzystwa, o doprowadzeniu do stanu prze-
jezdności całej linii w krótkim czasie przez PKP oraz o tym-
czasowym przejęciu jej do eksploatacji taborem PKP na czas 
do końca 1933 roku. Zarząd FPTK na zebraniu 1 marca 
1933 roku zaakceptował takie rozwiązanie. Tego samego 
dnia odbyło się uroczyste oddanie do użytku magistrali wę-
glowej. Specjalny wysłannik „Kuriera Warszawskiego” rela-
cjonował: „Mała stacja kolejowa Karsznice na linii Nowe 
Herby–Gdynia była dziś terenem uroczystości doniosłej dla 
rozwoju życia gospodarczego Polski – otwarcia i poświęcenia 
nowo wybudowanej linii kolejowej łączącej Śląsk z portem 
Polski – Gdynią”. Pociąg specjalny wiozący ważne osobisto-
ści mające uczestniczyć w otwarciu przyjechał z Warszawy 
dawną linią kaliską. Jechali nim m.in. minister komunikacji 
Michał Butkiewicz, wiceminister przemysłu i handlu oraz 
wiceminister skarbu, wojewodowie pomorski i łódzki, gene-
ralicja, a ze strony francuskiej M. Peychez – dyrektor FPTK, 
hr. Cosse de Brissac – wiceprezes koncernu Schneider et Co, 
J. Kochl – dyrektor Banque des Pays du Nord, W. Benefis – 
dyrektor ds. robót publicznych koncernu Schneider et Co., 
a także przedstawiciel ambasady francuskiej – pan Roustau. 
Pociąg był zestawiony z 14 wagonów i prowadziły go dwa 
parowozy. Przed Karsznicami zjechał na łącznicę i o godzinie 
11.10 „przybył na stację witany dźwiękami «Jeszcze Polska 
nie zginęła» i «Marsylianki». (...) Gdy pociąg się zatrzymał, 
mała dziewczynka wręczyła p. ministrowi Butkiewiczowi i hr. 
Cosse de Brissac, wiceprezesowi koncernu Schneider et Co – 
bukiety kwiatów”. Minister Butkiewicz przeciął wstęgę, mó-
wiąc: „Otwieram nową linię, aby te stalowe nici złączyły 
mocniej jeszcze Śląsk z Gdynią”. Po odegraniu hymnów pań-
stwowych Polski i Francji pociąg ruszył w dalszą drogę. 

Po odbudowie i scaleniu sieci kolejowej, dawniej dostoso-
wanej do potrzeb trzech państw zaborczych, a teraz mającej 
służyć nowo powstałemu państwu polskiemu, magistrala 
węglowa stała się najpilniejszą inwestycją kolejową. Dla ko-
lejarzy, budowniczych i projektantów okazała się sprawdzia-
nem umiejętności. Dla kierownictwa państwa – egzaminem 
z perspektywicznego myślenia i testem umiejętności maksy-
malnego wykorzystania możliwości organizacyjnych, tech-
nicznych i finansowych. Nawet spowodowane ogólnoświato-
wym kryzysem opóźnienie ukończenia prac nie może 
przyćmić sukcesu, jakim było zapewnienie sprawnej komu-
nikacji portu gdyńskiego z zapleczem gospodarczym w kra-
ju. Magistrala węglowa jest uważana za największą inwesty-
cję komunikacyjną dwudziestolecia międzywojennego. 

Powstaje pomnik Józefa Nowkuńskiego
Myśl wzniesienia pomnika upamiętniającego inż. Józefa 
Nowkuńskiego, budowniczego magistrali węglowej, jed-

nej z największych inwestycji II Rzeczypospolitej Polskiej, 
powstała w czasie obchodów 80-lecia tej linii. Na IV 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej „Stacja 
rozrządowa Tarnowskie Góry w 80-lecie funkcjonowania 
magistrali węglowej” zawiązał się komitet budowy pomnika 
pod przewodnictwem dr Franciszka Adama Wielądka, mini-
stra transportu w latach 1989–1990. Działania związane z re-
alizacją przedsięwzięcia koordynuje Oddział Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Katowicach. 
Prace projektowe wykonał artysta Piotr Gorol, który w roku 
2003 zaprojektował i wykonał medal poświęcony Józefowi 
Nowkuńskiemu i w pomniku wykorzystał jego awers przed-
stawiający podobiznę budowniczego węglówki.

Patronat nad budową pomnika w sierpniu 2014 r. przy-
jęli: Cezary Grabarczyk – ówczesny marszałek Sejmu RP, 
obecnie minister sprawiedliwości oraz Elżbieta Bieńkowska 
– wówczas wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju, 
obecnie Komisarz Unii Europejskiej ds. rynku wewnętrzne-
go. Honorowym patronatem objął również budowę pomni-
ka prof. Janusz Dyduch – prezes SITK.

Komitet Honorowy podjął działania mające na celu zgro-
madzenie środków finansowych na realizację zamierzenia. 
Wydana została seria numerowanych cegiełek o nominałach 
50 zł i 100 zł. Cegiełki można nabywać w oddziale SITK RP 
w Katowicach ul. Podgórna 4 oraz w pozostałych Oddziałach 
SITK. Założone zostało konto, na które można dokonywać 
wpłat na budowę pomnika : 94 1020 2313 0000 3102 0488 
2488. Dodatkowych informacji udzielają: Adam Wielądek – 
tel. 601200858 wieladek@rynek-kolejowy.pl oraz Mieczysław 
Cieszyński – tel. 509868400, cieszynski@onet.pl, sitk.kato-
wice@wp.pl.
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