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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Piotr Olszewski, Halina Krukowska, Piotr Krukowski
Assessment methodology for public transport interchanges
Abstract: Passenger-friendly public transport interchanges are key 
elements of modern transport systems. Yet there are no methods for 
assessing the quality of such interchanges. The paper presents deve-
lopment and application of the proposed Assessment Methodology 
for Public Transport Interchanges (AMPTI). The method is based on 
14 quantitative indicators and can be used to evaluate both existing 
and proposed interchanges. The indicators cover such characteristics 
as: spatial integration, ease of orientation, quality of infrastructure, 
accessibility for the disabled, personal security, traffic safety, passen-
ger information and additional facilities. When using AMPTI, the 
basic tool of data collection is interchange audit which involves su-
rveying such elements as platforms, footpaths, pedestrian crossings 
and stairs. In addition, passenger surveys should be conducted to 
determine passenger volumes, transfer matrix and user opinions. 
Survey and assessment of 10 public transport interchanges conducted 
in Warsaw have shown several shortcomings: poor spatial integra-
tion, low quality of platform infrastructure, lack of accessibility and 
poor passenger information. Application of the methodology allows 
to point out those interchange elements which should be improved 
first in order to increase accessibility and attractiveness of the public 
transport system. 
Key words: public transport, transport interchanges, assessment me-
thod    

Sławomir Książek
Spatial implications of bus transport deregulation on the example of the Świdnica 
poviat
Abstract: This paper deals with issues related to the deregulation 
of bus transport in Poland and its spatial implications. The artic-
le endeavors to answer the question about spatial consequences for 
bus transport functioning resulting from transformation of the bus 
transport market in the city and poviat of Świdnica (Lower Silesian 
Voivodeship). The author focuses on changes in the directions and 
intensity of bus connections in the two periods: 1988 and 2014. 
Also the most significant factors affecting those changes have been 
discussed. Analyses of transformations on the bus market and their 
consequences (f.i. competition between the carriers and market par-
ticipation) occurred during indicated 26 years constitutes another 
important issue of the paper. This paper also discusses changes in 
the accessibility of bus transportation for settlement units in the 
poviat of Świdnica. Having conducted a relevant analysis, certain 
spatial dependences in transformation of bus transport in the area 
have been observed. In the analyzed period of time the role of the lo-
cal PKS and MPK companies decreased significantly, connections in 
the suburban areas were closed or considerably limited, competing, 
independent companies have achieved growth of transport services 
on the most profitable transportation lines. Those phenomena have 
been observed in different Polish cities, but some of them were of lo-
cal nature and gave the characteristics of specificity of the transport 
market in the Świdnica poviat.
Keywords: bus operator’s market, bus transport deregulation, trans-
port accessibility 

Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Wiesław Starowicz
Influence of financial instruments referring to paid parking zone to the sustaina-
ible mobility of employees of the Municipality of Cracow
Abstract: Constant growth of private sector participation in urban 
transport forces local authorities to undertake activities aimed at su-
stainable mobility. To make those activities more effective different 

tools are implemented, and among them financial instruments are 
of significant importance. The article presents characteristics of the 
most frequently applied instruments and examples of its application 
in Cracow. Besides, results of survey among Municipality of Cracow’ 
employees concerning enlargement of paid parking zone. The survey 
were aimed at the research on influence of applied financial instru-
ments on change of transport behavior among private cars users. The 
survey confirms that application of this instrument shapes sustainable 
mobility in the city. First of all, approximately 33% of respondents 
have changed their transport behavior moving from cars into public 
transport, car sharing and intermodal transport. Besides, among re-
spondents who have not changed their transport behavior frequency 
of rides by private cars has been reduced in the paid parking areas: 
33% don’t enter the zone and 16% of drivers travel less frequently the 
before determination of the zone. 
Key words: urban transport, mobility, transport behavior, financial in-
struments 

Ilona Bartel, Urszula Duda, Bartłomiej Wiertel
Functional analysis and assessment of park and ride system in Cracow 
Abstract: The article discusses the most important issues about Park 
and Ride system in Cracow which is being still improved. It concludes 
with the statement that although drivers use Park and Ride parking 
lots, the system is not as popular and accepted as it should be, especially 
in Cracow’s citizens mind. Functioning of the system, aimed at encoura-
ging drivers to leave their cars and use public transport, have been re-
searched. On the base of results of this researches authors analyzed and 
described the scope and purpose of this use at the P+R parking lots. 
Also permanent addresses of drivers parking at the P+R parking lots 
have been determined and analyzed. In the article the most important 
problems connected to Park and Ride system are described. As a good 
example for Cracow it is presented successful operation of the P+R 
system in the city of Edinburgh based only on the public bus network. 
Edinburgh is connected with the city of Cracow by the agreement of 
partner cooperation. Operation of the Edinburgh Park and Ride system 
can be an example of good practice to use in Cracow in the scope of 
organization and management of this type of parking system. It also 
includes marketing and promotion of the system – necessary for its 
effective functioning.
Key words: system Park and Ride, P+R, interchange nodes, travel 
behaviors 

Radosław Bul Tomasz Resiński
Impact of EU funding on organization and development of regional railways in 
the central part of Wielkopolska voivodeship in the years 2006–2014. 
Abstract: Poland’s accession to the European Union contributed with 
many rail investments in our country. The EU funds have been spent 
on modernization of tracks, railway stations and purchase of rolling 
stocks. The EU funds have supported long-haul rail transport and re-
gional transport as well. The aim of this article is to recapitulate inve-
stments on the regional railways which have been co-financed within 
the EU funds from 2007–2013 programming period. The Authors also 
tried to determine the impact of these investments on organization and 
developement of regional railways in the central part of Wielkopolska 
voivodeship. Research on accessibility and number of connections in 
2006 and 2014 shows, that investments had a positive impact on func-
tioning of regional railways. The article relates also to the plans and 
possibilities of the future investments in regional railways which can be 
implemented thanks to the EU funds 2014–2020. 
Key words: regional passenger railways, Wielkopolska voivodeship, 
impact of EU funds
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List Prezesa SITK RP
prof. dr hab. inż. Janusza Dyducha

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Koleżanki i Koledzy

 XXXI Zwyczajny Zjazd Delegatów naszego Stowarzyszenia, który odbył się w Ostrowie Wielkopol-
skim 9 i 10 maja br wybrał nowe władze na najbliższą, czteroletnią kadencję.

Mam przyjemność i honor kierować pracami Zarządu Krajowego, a przez to kreować wizerunek 
i miejsce, jakie nasze Stowarzyszenie odgrywa w gospodarce.

Nauka i technika to obszary ludzkiej aktywność, które determinują rozwój gospodarczy.

Wdrożenia praktycznych osiągnięć naukowych i inżynieryjnych mają decydujący wpływ na poli-
tykę, oddziałują na kulturę, określają pozycję ekonomiczną i gospodarczą.

W bieżącej kadencji istotą działania będą takie formy aktywności naszego Stowarzyszenia, które 
będą promować transfer wiedzy do gospodarki w poszczególnych gałęziach transportu, wpływając na 
coraz większą ich efektywność.

Deklaruję aktywność nie tylko w branży drogowej, kolejowej czy lotniczej. Zamierzam uaktywnić 
działania Stowarzyszenia w branży żeglugi śródlądowej i morskiej, telekomunikacji oraz w transporcie 
rurociągowym.

Prawdziwą elitą społeczną, a więc miejscem tworzenia niekwestionowanych wartości ludzkich, 
nie są uprzywilejowane środowiska czy osoby, ale ludzie, którzy z racji swoich kompetencji zawodo-
wych, wyborów etycznych i moralnych zdobyli zaufanie innych.

To Wy, Koleżanki i Koledzy, jesteście tą elitą.

Działajmy wspólnie dla dobra Stowarzyszenia i gospodarki.
  

 Prezes SITK RP
 prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch
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PIOTR OlSzeWSKI   
prof. ndzw. dr hab. inż., Instytut 
Dróg i Mostów, Politechnika War-
szawska, p.olszewski@il.pw.edu.pl
HAlInA KRuKOWSKA   
mgr, halina.krukowska@interia.pl
PIOTR KRuKOWSKI    
mgr, Qumak S.A., pkru@o2.pl

Metodyka oceny wskaźnikowej węzłów 
przesiadkowych transportu publicznego1

Streszczenie. Węzły przesiadkowe przyjazne pasażerom są kluczowym 
elementem nowoczesnego systemu transportu publicznego. Dotychczas 
brak było metody oceny wygody, funkcjonalności i jakości takich węzłów. 
Artykuł przedstawia założenia, rozwój i przykłady zastosowania propono-
wanej metodyki oceny wskaźnikowej węzłów przesiadkowych transportu 
publicznego (AMPTI). Metodyka opiera się na 14 wskaźnikach ilościo-
wych i może być stosowana do oceny zarówno węzłów istniejących, jak 
i projektowanych. Wskaźniki dotyczą takich aspektów charakterystyki 
węzła jak: integracja przestrzenna (zwartość), łatwość orientacji (czytel-
ność), jakość infrastruktury podstawowej, dostępność dla osób starszych 
i niepełnosprawnych, bezpieczeństwo osobiste, bezpieczeństwo w ruchu, 
informacja pasażerska oraz wyposażenie dodatkowe. Podstawowym na-
rzędziem zbierania danych przy stosowaniu AMPTI jest audyt węzła, 
który pozwala na ocenę takich elementów węzła jak: perony przystanko-
we, chodniki, przejścia przez jezdnie i schody. Dodatkowym zalecanym 
badaniem jest pomiar ruchu i badania ankietowe pasażerów transportu 
publicznego w celu wyznaczenia wielkości ruchu pasażerskiego i macierzy 
przesiadek oraz uzyskania opinii użytkowników węzła. Badania i ocena 
10 węzłów przesiadkowych w Warszawie wykonane w 2011 roku wy-
kazały wiele mankamentów: słabą integrację przestrzenną, niską jakość 
infrastruktury peronów, niski poziom dostępności dla niepełnosprawnych 
oraz informacji dla pasażerów. Zastosowanie metodyki oceny pozwala na 
wskazanie tych elementów, które należy poprawić w pierwszej kolejno-
ści, aby zwiększyć dostępność i atrakcyjność transportu publicznego na 
danym obszarze.
Słowa kluczowe: transport publiczny, węzły przesiadkowe, metodyka 
oceny

Wprowadzenie
W potocznym rozumieniu węzeł przesiadkowy oznacza 
miejsce, gdzie dokonywane są przesiadki pomiędzy różnymi 
liniami lub środkami transportu. W dużych metropoliach 
tylko nieliczne podróże mogą się odbywać bez żadnej 
przesiadki, tak więc korzystanie z węzłów przesiadkowych 
jest codziennym doświadczeniem większości mieszkańców 
miast. Przesiadka jest zwykle związana z przejściem pie-
szym na inny przystanek i z dodatkowym czasem oczeki-
wania na kolejny środek transportu. Z punktu widzenia 
pasażera te dwa aspekty są kluczowe dla oceny wygody 
przesiadki w konkretnym węźle przesiadkowym. 

Węzeł przesiadkowy składa się z przystanków różnych 
środków transportu publicznego (autobusy, tramwaje, me-
tro, kolej), a także z dodatkowych obiektów (np. parkingi, 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014. Wkład autorów w publikację: P. Olszewski 
45%, H. Krukowska 25%, P. Krukowski 30%.

kioski, toalety itp.). Perony przystankowe są połączone 
przejściami dla pieszych (chodnikami, schodami, kładka-
mi), które również są częścią węzła. Należy dodać, że nie-
kiedy stosowana jest bardziej restrykcyjna definicja węzła 
przesiadkowego – np. Transport for London [1] kładzie na-
cisk na planowany charakter węzła: „Węzeł przesiadkowy 
to obiekt wybudowany w celu dokonywania przesiadek – 
jak na przykład stacja kolejowa lub autobusowa albo zespół 
przystanków tramwajowo-autobusowych”. Ponieważ wiele 
węzłów przesiadkowych w Polsce powstało w sposób nie-
planowany, w niniejszym artykule stosowana będzie szersza 
definicja, podana w pierwszym akapicie. 

Powszechnie uznaje się, że węzły przesiadkowe przyjazne 
dla pasażerów odgrywają dużą rolę w zwiększaniu atrakcyj-
ności i wydajności transportu publicznego (tp). Jednak, 
oprócz ogólnych wytycznych projektowych i przykładów do-
brych praktyk, nie ma praktycznych metod oceny jakości 
węzłów przesiadkowych. W artykule przedstawiono orygi-
nalną metodykę oceny węzłów przesiadkowych transportu 
publicznego opartą na 14 wskaźnikach. Wszystkie wskaźni-
ki mają charakter ilościowy, to znaczy są wyliczalne na pod-
stawie konkretnych danych, a nie na podstawie subiektyw-
nych ocen. Metodyka może być wykorzystywana do oceny 
zarówno istniejących węzłów, jak również do projektów do-
tyczących obiektów nowych lub modernizowanych.

Ocena węzłów przesiadkowych
Pytanie, jak projektować i budować dobre węzły przesiad-
kowe, stawiane jest w Europie od wielu lat. O wadze tego 
problemu świadczą liczne projekty finansowane przez UE, 
których celem było opracowanie wytycznych i standardów 
(np. NICHES+ [2]). Jednakże w dostępnej literaturze 
znaleźć możemy raczej opisy dobrych praktyk i listy kon-
trolne do oceny węzłów, a nie wytyczne do projektowania. 
Dotychczas brak było metodyki oceny węzłów opartej na 
wskaźnikach ilościowych. 

Jeden z wczesnych przykładów podania konkretnych 
wskazówek do projektowania węzłów można znaleźć 
w książce Język wzorców – miasta, budynki, konstrukcja (praca 
zbiorowa pod kierunkiem C. Alexandra [3]). Ten klasyczny 
podręcznik o kształtowaniu przestrzeni przez ludzi zajmuje 
się – między innymi – tematem węzłów przesiadkowych. 
Autorzy podkreślają kluczową rolę węzłów przesiadkowych 
w systemach tp. Twierdzą, że jeśli przesiadki nie będą wła-
ściwie zorganizowane, cały system transportu publicznego 
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poniesie klęskę. Dlatego w planowaniu i organizacji trans-
portu publicznego węzły powinny być traktowane 
priorytetowo.

W [3] znajduje się też zalecenie, żeby długość przejścia 
pieszego pomiędzy peronami w węźle nie przekraczała 
180 m. Maksymalna długość przejścia powinna być tym 
krótsza, im bardziej lokalny jest charakter podróży. 
Zalecane długości przejść to: 

•	 30 m dla przesiadek pomiędzy autobusami i tramwa-
jami,

•	 60 m dla przesiadek pomiędzy metrem a autobusami 
i tramwajami,

•	 90 m dla przesiadek pomiędzy koleją a metrem.

Kolejne zalecenie mówi, że główne przejścia piesze po-
między peronami nie powinny przecinać jezdni w tym sa-
mym poziomie – „jeśli trzeba, należy zagłębiać ulice lub 
zbudować mosty, aby zapewnić wygodę przesiadek”.

Jedna z grup roboczych w zakończonym niedawno pro-
jekcie UE NICHES+ zajmowała się „Węzłami przyjaznymi 
dla pasażerów” [2]. Taki węzeł powinien zapewnić krótkie 
przejście podczas przesiadki, bezpieczeństwo, dostępność dla 
starszych i niepełnosprawnych, a także stanowić atrakcyjną 
przestrzeń publiczną. Potencjalne korzyści z zaprojektowania 
węzła, tak aby był przyjazny pasażerom, to: minimalizacja 
zatłoczenia, funkcjonalność, efektywne wykorzystanie prze-
strzeni, zwiększenie satysfakcji pasażerów i w rezultacie 
zwiększenie liczby podróży transportem publicznym. 

W dokumentach końcowych projektu NICHES+ znaj-
duje się zalecenie, żeby Komisja Europejska sfinansowała 
opracowanie wytycznych, dotyczących standardów jakości 
przyjaznych węzłów przesiadkowych, aby pomóc miastom, 
operatorom i zarządom tp w realizacji tej koncepcji. Doku-
ment [2] precyzuje:

„Węzły przyjazne dla pasażerów:
•	 dają możliwość poznania i używania różnych środ-

ków transportu publicznego zarówno codziennym 
użytkownikom, jak również turystom i podróżują-
cym pierwszy raz;

•	 są bezpieczne, dobrze oświetlone i czyste;
•	 oferują dostępną i aktualną informację (np. rozkłady 

jazdy, oznakowanie kierunkowe) tam, gdzie i kiedy 
jest potrzebna;

•	 są zaprojektowane tak, aby stworzyć w pełni dostępne 
środowisko miejskie (łatwe w dostępie, łatwe w użyciu)”.

Proponowana metodyka 
W Warszawie jest ponad 40 miejsc, gdzie występuje duża 
intensywność przesiadek pomiędzy liniami transportu 
publicznego i miejsca te są nazywane węzłami przesiad-
kowymi. W węzłach tych mamy do czynienia z wieloma 
środkami transportu (kolej podmiejska, metro, tramwaje 
i autobusy), różnymi typami obiektów (wielopoziomowe 
stacje, dworce autobusowe, grupy przystanków autobuso-
wych i tramwajowych) oraz z bardzo różnymi warunkami 
przesiadania się pasażerów. W celu poprawy tych warun-
ków Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. 

Warszawy zleciło w ostatnich latach dwa opracowania, 
w których brali udział dwaj autorzy niniejszego artykułu. 

W 2010 r. w ramach pracy „Analiza organizacji i funk-
cjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m.st. 
Warszawy” [4] wykonano inwentaryzację ponad 40 wę-
złów przesiadkowych. Badanie objęło identyfikację 
i przedstawienie na planie wszystkich peronów i przejść 
pieszych między nimi, opis wszystkich linii transportu 
publicznego i ich częstotliwości, a także pomiar długości 
i czasów przejść między peronami. W ramach pracy, auto-
rzy niniejszego artykułu zaproponowali zarys metody oce-
ny węzłów, która mogłaby być stosowana zarówno do wę-
złów istniejących, jak i nowo projektowanych. Metodyka 
została dopracowana w 2012 roku w ramach kolejnego 
opracowania „Wykorzystanie metody wskaźnikowej i an-
kietowej do oceny wybranych węzłów przesiadkowych 
w Warszawie” [5]. 

Obecna wersja metodyki oceny wskaźnikowej węzłów 
przesiadkowych transportu publicznego obejmuje 14 
wskaźników ilościowych. Zaproponowane wskaźniki odno-
szą się do następujących aspektów węzła: (W1) zwartość 
węzła, (W2) czytelność węzła, (W3) wyposażenie dodatko-
we, (W4) infrastruktura podstawowa, (W5) dostępność dla 
niepełnosprawnych, (W6) bezpieczeństwo osobiste, 
(W7) bezpieczeństwo w ruchu oraz (W8) informacja pasa-
żerska. Wskaźniki W1, W2 i W3 dotyczą węzła jako cało-
ści (wskaźniki ogólne), a pozostałe – elementów węzła 
(wskaźniki szczegółowe). Tabela 1 przedstawia opis po-
szczególnych wskaźników. 

Opis wskaźników ilościowych oceny węzłów przesiadkowych
Nazwa wskaźnika Symbol Opis

Wskaźniki ogólne dla węzła jako całości

Zwartość węzła W.1.1c Średni ważony czas przejścia pieszego pomiędzy wszystkimi 
peronami 

W.1.1d Średnia ważona długość przejścia pieszego pomiędzy  
wszystkimi peronami

W.1.2d Średnia arytmetyczna długość przejścia pieszego pomiędzy 
wszystkimi peronami

Czytelność  
węzła

W.2 Średni odsetek przystanków i wejść do stacji widocznych 
z innych przystanków

Wyposażenie 
dodatkowe

W.3 Odsetek wszystkich możliwych urządzeń dodatkowych,  
które są w danym węźle  

Wskaźniki szczegółowe dla elementów węzła

Infrastruktura 
podstawowa

W.4p Odsetek peronów, które spełniają kryteria jakości infrastruktury 

W.4s Odsetek segmentów przejść, które spełniają kryteria jakości 
infrastruktury 

Dostępność dla  
niepełnospraw-
nych

W.5p Odsetek peronów, które spełniają kryteria dostępności  
dla starszych i niepełnosprawnych

W.5s Odsetek segmentów przejść, które spełniają kryteria  
dostępności 

Bezpieczeństwo 
osobiste

W.6p Odsetek peronów, które spełniają kryteria bezpieczeństwa 
osobistego

W.6s Odsetek segmentów przejść, które spełniają kryteria  
bezpieczeństwa osobistego

Bezpieczeństwo 
w ruchu

W.7 Średni poziom bezpieczeństwa dla wszystkich przejść  
przez jezdnie w węźle  

Informacja  
pasażerska

W.8p Odsetek peronów z dostępną informacją pasażerską

W.8s Odsetek segmentów przejść z dostępną informacją pasażerską

Tabela 1
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Większość wskaźników w tabeli 1 określa poziom speł-
nienia kilku, z góry założonych, kryteriów przez elementy 
węzła. Dla przykładu, jeśli 6 z 10 peronów w danym węźle 
spełnia kryteria bezpieczeństwa osobistego (tzn. są dobrze 
oświetlone i objęte monitoringiem wizyjnym), wtedy po-
ziom spełnienia wynosi 60% i taka jest wartość wskaźnika 
bezpieczeństwa osobistego W.6p. 

Dla określenia wartości wskaźników węzeł powinien 
być najpierw podzielony na części – podstawowe elementy 
infrastruktury, czyli perony przystankowe i jednorodne 
w charakterze segmenty międzyprzystankowych przejść pie-
szych. Zakłada się, że przejścia piesze składają się z nastę-
pujących trzech typów segmentów: chodniki, przejścia 
przez jezdnie i schody. Rysunek 1 przedstawia te elementy 
na przykładzie schematu węzła Rondo de Gaulle’a w War-
szawie. W węźle tym są 2 perony tramwajowe i 4 perony 
autobusowe. Perony te są połączone przejściami, na które 
składa się 5 segmentów chodników i 7 przejść przez jezd-
nie. W węźle tym nie ma schodów, jako że jest to obiekt 
jednopoziomowy. 

W dalszej części opisano i wyjaśniono osiem wskaźni-
ków oceny węzła. Wskaźniki te zostały po raz pierwszy za-
proponowane przez autorów w pracy [4], lecz zostały na-
stępnie zmodyfikowane w kolejnych opracowaniach [5], 
[6], [7].

pij = udział przesiadek pomiędzy peronami i oraz j,  
  tj. stosunek liczby pasażerów przesiadających się
  pomiędzy i oraz j do całkowitej liczby przesiadek   
  w węźle, 
n  =  liczba czynnych peronów w węźle.

Najbardziej wygodne są przesiadki wykonywane na 
tym samym peronie. Jednakże długość przejścia pieszego 
w takim wypadku nie wynosi zero, gdyż zwykle trzeba się 
przemieścić wzdłuż peronu. Dlatego przyjmuje się, że dłu-
gość przejścia dla przesiadek na tym samym peronie wyno-
si 1/3 długości peronu.

Do obliczenia W.1.1c tj. średniego ważonego czasu 
przesiadki używamy wzoru analogicznego do (1), z tym że 
czasy przejść między peronami tij zastępują długości dij. Do 
zastosowania wzoru (1) potrzebna jest znajomość macierzy 
przesiadek w węźle. Prostszy, ale mniej dokładny sposób 
określenia zwartości przestrzennej węzła polega na oblicze-
niu średniej arytmetycznej długości przejść miedzy perona-
mi w węźle (W.1.2.d) według wzoru: 

      (2)

K = liczba peronów, na których nie mają miejsca 
  przesiadki na tym samym peronie (np. perony 
  tylko dla wysiadających); w takich wypadkach 
  należy przyjąć dii = 0.

W.2 Czytelność węzła
Wskaźnik ten opiera się na założeniu, że orientację w węź-
le ułatwia wzajemna widoczność przystanków. Test pole-
ga na sprawdzeniu, ile innych słupków przystankowych2 
widocznych jest z każdego peronu. W przypadku węzłów 
wielopoziomowych, zamiast słupków brane są pod uwagę 
oznaczone wejścia do budynków stacji lub do tuneli. Po 
ustaleniu liczby słupków przystankowych i wejść do bu-
dynków/tuneli widocznych z każdego peronu, obliczamy 
średnią. Wskaźnik W.2 to właśnie ta średnia podzielona przez 
(n-1) i wyrażona w procentach. Dzielenie przez (n-1) wyni-
ka z faktu, że z każdego peronu możemy widzieć co najwy-
żej tyle innych peronów. 

W.3 Wyposażenie dodatkowe
Do dodatkowych urządzeń i udogodnień dla podróżnych 
można zaliczyć: zadaszenie peronów i przejść pieszych, 
ławki, kosze na śmieci, biletomaty, sklepy, toalety, posto-
je taksówek, stojaki dla rowerów, parkingi. Wskaźnik W.3 
jest obliczany jako odsetek wszystkich możliwych urządzeń 
i udogodnień, które są obecne w węźle. 

W.4 Jakość infrastruktury podstawowej
Wskaźnik ten wyraża stopień spełnienia przepisów i wy-
tycznych dotyczących projektowania przystanków trans-

2 Słup ze znakiem D-15 dla przystanków autobusowych, D-16 dla trolejbusowych 
lub D-17 dla tramwajowych albo inne, podobne oznakowanie

Rys. 1.  Przykład schematu węzła z podziałem na elementy

W.1 Zwartość węzła
Proponowane wskaźniki zwartości przestrzennej węzła to 
średnia długość i średni czas przejścia między peronami 
w węźle. Aby uzyskać bardziej dokładne wartości wskaź-
nika, średnie powinny być obliczone jako średnie ważone 
potokami pasażerskimi, czyli elementami macierzy przesia-
dek. Wskaźnik W.1.1d, tj. średnią ważoną długość przej-
ścia pieszego pomiędzy wszystkimi peronami można wyra-
zić wzorem: 

(1)

dij  = długość przejścia pieszego pomiędzy peronami   
  i oraz j [m],

1 1

n n

ij ij
i j

d p d
= =

=∑∑

1

2
( 1) 2

n n

ij
i j i

d3 d
n n K = =

=
+ − ∑∑
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portu publicznego. W opracowaniu wykonanym w 2011 r. 
[5] oparto się na wytycznych wydanych przez Zarząd 
Transportu Miejskiego w Warszawie. Jeśli metoda miała-
by zostać wykorzystana do oceny węzłów przesiadkowych 
w innym mieście, należy zastosować lokalne wytyczne, jeśli 
takie opracowano, i ogólnie obowiązujące przepisy, doty-
czące węzłów przesiadkowych. Brane są pod uwagę nastę-
pujące kryteria: szerokość peronu lub chodnika, długość 
peronu przystanku tramwajowego lub autobusowego, ja-
kość nawierzchni, brak przeszkód w obrębie przystanku, 
maksymalna wysokość krawężnika, obecność wiaty itd. 
Jeśli nie jest spełniony którekolwiek z podstawowych kry-
teriów, cały element jest traktowany jako nie spełniający 
wymogów jakości. Wartości wskaźników W.4p oraz W4s 
są obliczane jako odsetek peronów (p) i segmentów przejść 
(s) spełniających wszystkie kryteria jakości. 

W.5 Dostępność dla niepełnosprawnych i starszych
Wskaźnik ten wyraża stopień spełnienia wymogów dostęp-
ności takich jak: pochylnie lub windy w miejscach wystę-
powania schodów, poręcze wzdłuż pochylni, ostrzegawcze 
płytki chodnikowe z wypustkami i kontrastowe oznaczenie 
wzdłuż krawędzi peronów oraz przed schodami, obniżone 
krawężniki i płytki ostrzegawcze przy przejściach przez 
jezdnie, sygnał dźwiękowy na przejściach z sygnalizacją 
świetlną itd. Wskaźniki W.5p i W.5s są obliczane jako od-
setek elementów węzła (perony, segmenty przejść), które 
spełniają wszystkie wymogi dostępności. 

W.6 Bezpieczeństwo osobiste
Podstawowe wymogi dla zapewnienia bezpieczeństwa oso-
bistego to: dostateczne oświetlenie i monitoring wizyjny 
elementów węzła. Wskaźniki W.6p i W.6s są obliczane jako 
odsetek peronów i segmentów przejść pieszych spełniają-
cych obydwa te kryteria. 

W.7 Bezpieczeństwo w ruchu 
Wskaźnik ten dotyczy wyłącznie przejść dla pieszych przez 
jezdnie i wyraża umowny poziom bezpieczeństwa. Poziom 
bezpieczeństwa jest przydzielany poszczególnym przej-
ściom w zależności od typu w następujący sposób: 

•	 przejście podziemne lub kładka = 100%
•	 przejście z sygnalizacją świetlną bez konfliktów z po-

jazdami skręcającymi = 70% 
•	 przejście z sygnalizacją świetlną, konflikty z pojazda-

mi skręcającymi = 50% 
•	 przejście bez sygnalizacji typu zebra = 30% 
•	 przejście nieoznakowane = 0%.

Wskaźnik W.7 jest obliczany jako średnia z poziomu 
bezpieczeństwa wszystkich przejść w węźle.

W.8 Informacja pasażerska
Wymogi wystarczającej informacji dla pasażerów to: roz-
kłady jazdy i informacje taryfowe na każdym przystanku, 
plan węzła i jego otoczenia, schemat sieci tp, oznakowanie 
kierunkowe na peronach i rozgałęzieniach przejść pieszych. 

Wskaźnik W.8 jest obliczany jako odsetek elementów wę-
zła (perony, segmenty przejść), które spełniają wszystkie 
kryteria wystarczającej informacji. 

zastosowanie metodyki

Badanie 10 węzłów w Warszawie
W opracowaniu wykonanym w 2011 r. [5], opisana powyżej 
metodyka została zastosowana do oceny 10 węzłów trans-
portu publicznego w Warszawie. Węzły wybrane do oceny 
różniły się w charakterze i można je uznać za reprezenta-
tywne dla ogółu węzłów w mieście. W tabeli 2 zestawiono 
główne parametry węzłów: liczbę peronów, liczbę poziomów, 
dostępne środki transportu oraz lokalizację węzła.

W badaniu zastosowano dwie metody zbierania danych: 
ankietowanie i zliczanie pasażerów oraz audyt węzła. W czte-
rech węzłach przeprowadzono pełne badanie (tabela 2), obej-
mujące: audyt, liczenie pasażerów wsiadających i wysiadają-
cych z pojazdów tp oraz ankietowanie pasażerów oczekują-
cych na wszystkich peronach w węźle. W pozostałych wę-
złach wykonano tylko audyt. 

Wyniki badań ankietowych
Ankietowanie pasażerów prowadzono w okresach szczytu 
(trzy godziny rano i trzy po południu). Kluczowym pyta-
niem w ankiecie było, czy pasażer przesiadał się w węźle, 
a jeśli tak to między którymi peronami. Zadano również 
pytanie o wygodę przejścia pieszego podczas przesiadki 
oraz notowano dane pasażera (płeć, grupa wiekowa). 
Średnio ankietowano około 20% pasażerów wsiadających 
i na tej podstawie oszacowano macierz przesiadek w węźle. 
Rysunek 2 przedstawia więźbę przesiadek oszacowaną dla 
węzła Rondo de Gaulle’a w szczycie porannym. Jak widać, 
najwięcej przesiadek ma miejsce pomiędzy tramwajami jeż-
dżącymi na osi wschód-zachód, a autobusami kursującymi 
na osi północ-południe. 

W najbardziej ruchliwym węźle (Metro Wilanowska) 
potok pasażerów wsiadających wynosił prawie 17 tysięcy 
osób w ciągu 3 godzin szczytu porannego i ponad 17 tysię-
cy osób w szczycie popołudniowym. W drugim pod wzglę-
dem wielkości ruchu węźle Metro Marymont zarejestrowa-
no około 14 tysięcy pasażerów w ciągu obu trzygodzinnych 

Charakterystyka badanych węzłów przesiadkowych

Nazwa węzła Liczba 
peronów

Liczba 
poziomów

Środki  
transportu* Lokalizacja Przeprowadzone 

badanie

Bemowo Ratusz 5 1 A, T peryferyjna pełne

Rondo de Gaulle’a 6 1 A, T, K centralna pełne

PKP Rembertów 6 2 A, K peryferyjna audyt

PKP Włochy 6 2 A, K peryferyjna audyt

Metro Świętokrzyska 7 3 A, T, M centralna audyt

Rondo Waszyngtona 9 2 A, T centralna audyt

Plac Zawiszy 17 2 A, T, K centralna audyt

Metro Wilanowska 17 3 A, T, M peryferyjna pełne

Metro Młociny 17 3 A, T, M peryferyjna audyt

Metro Marymont 21 3 A, T, M peryferyjna pełne

* A = autobus, T = tramwaj, M = metro, K = kolej podmiejska 

Tabela 2
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szczytów. We wszystkich 4 węzłach badanych metodą an-
kietową zaobserwowano wysoki odsetek pasażerów przesia-
dających się (70-80%). 

Za pomocą danych o przesiadkach uzyskanych z ankiet, 
możliwe było obliczenie wskaźników zwartości ze wzorów 
(1) i (2). W tym celu wykorzystano długości i czasy przejść 
międzyperonowych zmierzone podczas inwentaryzacji wę-
złów. Rysunek 3 przedstawia porównanie wskaźników W.1 
dla wszystkich węzłów, gdzie przeprowadzono pełne bada-
nia. Średnia długość przejścia międzyperonowego zawiera się 
w przedziale 136–327 m, a średni czas pomiędzy 1,87 a 3,27 
minut. Wartości te wskazują, że warszawskie węzły nie są 
dobrze zintegrowane (zwarte). Stopień zwartości maleje wraz 
ze wzrostem wielkości węzła, który można mierzyć np. liczbą 
peronów. Porównanie wyników uzyskanych za pomocą wzo-
ru (1) oraz wzoru (2) wskazują, że używanie prostej średniej 
arytmetycznej prowadzi do niedoszacowania średniej długo-
ści przejścia pieszego dla małych węzłów, a przeszacowania 
jej w przypadku węzłów dużych. 

 Podczas wywiadów pasażerowie byli proszeni o ocenę 
wygody przejścia pieszego w czasie przesiadki w skali pięcio-
stopniowej: bardzo niewygodna, niewygodna, możliwa, wy-
godna i bardzo wygodna. Pomimo dużej długości przejść 
pieszych opinie pasażerów o wygodzie przesiadki były raczej 
pozytywne. Odsetek pasażerów dających pozytywną ocenę 
przesiadki (wygodna i bardzo wygodna) wyniósł: 61% dla 
węzła Rondo de Gaulle’a, 74% dla węzła Metro Wilanowska 
oraz 68% dla węzła Metro Marymont. Wygląda na to, że 
odsetek pasażerów zadowolonych z przesiadki nie maleje 

wraz z rosnącą średnią długością przejścia. Pasażerowie w War-
szawie wydają się więc być przyzwyczajeni do długich przejść 
podczas przesiadki i traktują je jako coś normalnego. 

Wyniki audytu węzłów
Podczas drugiej fazy badań przeprowadzono audyt wszyst-
kich 10 węzłów za pomocą specjalnych formularzy zawie-
rających listy kontrolne. Przygotowano osobne formularze 
dla różnych elementów infrastruktury węzła: peronów, 
chodników, schodów i przejść przez jezdnie. Dla każdego 
węzła przygotowano schemat węzła (np. rys. 1), na którym 
oznaczono elementy węzła każdego typu. Dla wyznaczenia 
każdego ze wskaźników (W.2 do W.8) formularze audyto-
we wymieniają szereg kryteriów, które powinny być speł-
nione, zgodnie z opisem w poprzednim punkcie. 

Na etapie przetwarzania danych obliczono odsetek ele-
mentów infrastruktury spełniających kryteria przyjęte dla 
każdego ze wskaźników. Dla zilustrowania metody, w tabe-
li 3 zestawiono przykładowe obliczenia dla węzła Rondo de 
Gaulle’a. Dla przykładu wartość wskaźnika W.4p wynosi 
33%, gdyż 2 z 6 peronów spełniają kryteria jakości infra-
struktury. Natomiast wartość wskaźnika W.4s to 58% jako 
że kryteria spełnia 7 na 12 segmentów przejść pieszych wy-
stępujących w węźle. 

Tabela 4 przedstawia wartości wskaźników uzyskane dla 
wszystkich 10 analizowanych węzłów oraz wartości średnie. 
Ogólnie można powiedzieć, że im wyższa wartość wskaźni-
ka, tym lepiej, za wyjątkiem zwartości węzła (W.1), gdzie jest 
odwrotnie. Wskaźniki z najniższymi wartościami średnimi 
dotyczą dostępności (11% dla peronów i 26% dla segmen-
tów przejść) oraz informacji pasażerskiej (21% perony i 24% 
segmenty przejść). Wskaźniki dotyczące jakości infrastruk-
tury (z wyjątkiem peronów), bezpieczeństwa w ruchu i czy-
telności węzłów mają średnie wartości w przedziale 54% – 
66%. Najwyższą średnią wartość ma wskaźnik bezpieczeń-
stwa osobistego dla segmentów przejść (84%). Porównanie 

Rys. 2. Więźba przesiadek w węźle Rondo de Gaulle’a w szczycie porannym (7:00–10:00)

Rys. 3. Wskaźniki zwartości przestrzennej dla wybranych węzłów

Przykład obliczeń wskaźników dla węzła Rondo de Gaulle’a
Symbol Nazwa  

wskaźnika 
ogólnego

Sposób obliczenia
Wartość 
wskaź-

nika

W.2 Czytelność 
węzła

średni odsetek słupków peronowych widocznych 
z każdego peronu 

43%

W.3 Wyposażenie 
dodatkowe 2 udogodnienia obecne na 6 możliwych 33%

Symbol 
W.x

Nazwa  
wskaźnika 

szczegółowego

Liczba peronów Wartość 
wskaźnika 

W.(x)p

Liczba segmentów 
przejść

Wartość 
wskaź-

nika  
W.(x)s

spełnia-
jących

całko-
wita

spełniają-
cych

całko-
wita

W.4 Infrastruktura 
podstawowa 2 6 33% 7 12 58%

W.5 Dostępność dla 
niepełnospraw-
nych

2 6 33% 3 12 25%

W.6 Bezpieczeństwo 
osobiste 4 6 67% 12 12 100%

W.7 Bezpieczeństwo 
w ruchu

średni stopień bezpieczeństwa  
dla przejść przez jezdnie 49%

W.8 Informacja 
pasażerska 0 6 0% 2 5 40%

Tabela 3
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wyników obliczeń dla 10 węzłów pokazuje, że wartości 
wskaźników zależą głównie od wieku węzła – obiekty budo-
wane lub modernizowane w ostatnich latach mają ogólnie 
wyniki lepsze od starszych węzłów. Najlepsze wyniki osią-
gnął, niedawno ukończony, węzeł Metro Młociny. Chociaż 
ma on pewne niedociągnięcia, węzeł ten został specjalnie za-
projektowany jako główne miejsce przesiadek z autobusów 
podmiejskich oraz tramwajów przy końcowej stacji metra. 

Rysunek 4 przedstawia porównanie wskaźników (bez 
wskaźników W.1 oraz W.3) dla czterech węzłów, w których 
przeprowadzono pełne badania. Rysunek ten potwierdza 
wnioski przedstawione powyżej: generalnie dobry poziom 
wskaźnika bezpieczeństwa osobistego, a słabe wyniki do-
stępności dla niepełnosprawnych i informacji pasażerskiej. 

Podsumowanie
Przedstawiona metodyka AMPTI opiera się na 14 wskaźni-
kach ilościowych i może być stosowana do oceny zarówno 
węzłów istniejących, jak i projektowanych. Podstawowym 
narzędziem zbierania danych przy stosowaniu AMPTI 
jest audyt węzła, który pozwala na ocenę: peronów przy-
stankowych, chodników, przejść przez jezdnie i schodów. 
Dodatkowym zalecanym badaniem jest pomiar ruchu i ba-
dania ankietowe pasażerów tp w celu wyznaczenia wielko-
ści ruchu pasażerskiego i macierzy przesiadek oraz uzyska-
nia opinii przesiadających się. 

Zastosowanie metodyki AMPTI do oceny 10 węzłów 
przesiadkowych w Warszawie wskazuje, że węzły te są ge-
neralnie słabo zintegrowane – średnia długość przejść mię-
dzyperonowych wynosi od 136 m do 327 m, natomiast 
średni czas przejścia między peronami mieścił się w prze-
dziale 1,87–3,27 minuty. Stopień zwartości węzła maleje 
wraz z jego wielkością, mierzoną na przykład liczbą pero-
nów. Wartości pozostałych wskaźników zależą głównie od 
wieku węzła – obiekty budowane lub modernizowane 
w ostatnich latach mają wyniki lepsze od starszych węzłów. 

Wartości wskaźników oceny dla 10 badanych węzłów
Nazwa węzła

Zw
ar

to
ść

Cz
yt

el
no

ść

In
fra

st
ru

kt
ur

a 

Do
st

ęp
no

ść
  

 Be
zp

ie
cz

eń
st

w
o 

os
ob

is
te

Be
zp

ie
cz

eń
st

w
o 

w
 ru

ch
u

In
fo

rm
ac

ja

p* s* p s p s p s

m % % % % % % % % % %

Bemowo Ratusz 136 100 17 100 0 0 0 100 50 0 50

Rondo de Gaulle’a 168 43 33 58 33 25 67 100 49 0 40

PKP Rembertów 193 40 33 76 0 29 0 59 31 0 33

PKP Włochy 191 40 0 35 0 31 57 69 53 14 2

M. Świętokrzyska 237 76 33 35 17 18 17 100 70 50 30

R. Waszyngtona 150 83 43 100 0 0 0 55 85 0 0

Plac Zawiszy 200 37 12 32 12 6 100 93 59 29 24

Metro Wilanowska 237 63 53 74 7 44 93 78 42 7 19

Metro Młociny 202 66 25 96 38 80 100 100 48 56 21

Metro Marymont 327 37 40 58 5 26 100 89 56 54 24

Średnia 204 59 29 66 11 26 53 84 54 21 24

*/p = perony, s = segmenty przejść między peronami 

Rys. 4. Wartości wskaźników dla wybranych węzłów

Wyniki oceny można wykorzystać do przygotowania 
planów naprawy i modernizacji tych węzłów, gdzie ziden-
tyfikowano największe problemy. Niskie wartości niektó-
rych wskaźników (np. dotyczących dostępności dla nie-
pełnosprawnych lub informacji pasażerskiej) sugerują 
możliwość działań niskokosztowych dla poprawy pozio-
mu wygody i przyjazności węzłów dla pasażerów. Można 
mieć nadzieję, że takie działania zrekompensują w pew-
nym stopniu niedostatki infrastruktury. 
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Wprowadzenie
Jak zauważają Z. Taylor i A. Ciechański [1] problematyka 
transformacji systemów transportowych w krajach daw-
nego bloku socjalistycznego pozostaje jednym z ważniej-
szych tematów badawczych geografii transportu. Transport 
autobusowy po 1989 roku został poddany bardzo daleko 
idącym przekształceniom organizacyjnym, własnościowym 
i prawnym, które wywarły znaczący wpływ na jego funk-
cjonowanie w przestrzeni komunikacyjnej. Poprzez  dere-
gulację transportu autobusowego, objawiającą się m.in. 
powstawaniem od początku lat 90. licznych prywatnych 
przedsiębiorstw trudniących się zarobkowym transportem 
osób, konkurencją pomiędzy wymienioną grupą przedsię-
biorstw a pozostającymi w fazie przekształceń przedsiębior-
stwami PKS, doszło do bardzo dużego przemodelowania 
układów komunikacyjnych poszczególnych jednostek prze-
strzennych oraz zmian w zakresie dostępności przestrzennej 
wielu miejscowości.

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014. 

Wymienione procesy z jednej strony były determinowa-
ne poprzez zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą 
w całej Polsce, z drugiej natomiast przekształcenia systemu 
transportu autobusowego powodowały zmiany w ekono-
micznych zachowaniach lokalnych społeczności.

Głównym celem niniejszego artykułu jest ukazanie 
zmian, jakie zaszły na lokalnym rynku przewozów autobu-
sowych Świdnicy i jej otoczenia oraz prześledzenie, jak 
zmiany te przełożyły się na realizowane połączenia autobu-
sowe oraz dostępność komunikacyjną poszczególnych jed-
nostek osadniczych względem Świdnicy. W głównej mierze 
skoncentrowano się na zmianach w kierunkach i natężeniu 
połączeń na obszarze powiatu świdnickiego w dwóch prze-
działach czasowych: 1988 i 2014 roku, jak również na 
czynnikach, które miały największy wpływ na te zmiany. 
Drugim ważnym elementem opracowania była analiza 
przekształceń, jakie na przestrzeni 26 lat zaszły na rynku 
przewoźników autobusowych oraz ich konsekwencji, do 
których należą m.in. wzajemna konkurencja pomiędzy 
przedsiębiorstwami zajmującymi się zarobkowym przewo-
zem osób oraz udział w rynku poszczególnych typów prze-
woźników.

Uwzględniane połączenia oraz źródła danych
W opracowaniu były uwzględniane połączenia pomiędzy 
Świdnicą a miejscowościami znajdującymi się w grani-
cach administracyjnych powiatu świdnickiego. Mogły to 
być połączenia rozpoczynające swój bieg w Świdnicy lub 
takie, dla których Świdnica i inna miejscowość powiatu 
świdnickiego były tylko przystankami pośrednimi. Nie 
były uwzględnione natomiast kursy autobusowe, przeważ-
nie dalekobieżne, zatrzymujące się tylko w Świdnicy i nie 
mające więcej przystanków autobusowych w rozkładzie 
jazdy na terenie powiatu świdnickiego. Aby nie ujmować 
połączeń autobusowych diametralnie różniących się pod 
względem częstotliwości kursowania, uwzględniono tylko 
połączenia kursujące przez co najmniej 9 miesięcy w roku 
i 5 dni w tygodniu. Uwzględniono tylko połączenia „wy-
chodzące” ze Świdnicy, nie biorąc pod uwagę kursów po-
wrotnych. W badaniu brano pod uwagę połączenia auto-
busowe realizowane przez przedsiębiorstwa PKS, MPK 
oraz przewoźników prywatnych, którzy nie mieli powią-
zań z wymienionymi powyżej dwoma grupami przewoźni-
ków (przewoźnicy niezależni).

Głównym źródłem danych w przypadku połączeń reali-
zowanych w roku 2014 były rozkłady jazdy znajdujące na 
tymczasowych przystankach autobusowych przy ulicy 
Spacerowej w Świdnicy, pełniące tę funkcję na czas budowy 

SłAWOMIR KSIążeK  
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 pl. Uniwersytecki 1, 50-113  
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slawomir.ksiazek@uni.wroc.pl

Przestrzenne następstwa deregulacji 
transportu autobusowego  
na przykładzie powiatu świdnickiego1

Streszczenie. W ostatnich latach na łamach czasopism zajmujących się 
zagadnieniami transportowymi pojawiało się wiele opracowań dotyczą-
cych różnych aspektów związanych z deregulacją transportu autobuso-
wego w Polsce. Niniejszy artykuł, wpisując się w nurt badań związanych 
z wyżej wymienionym procesem, stara się odpowiedzieć na pytanie, jakie 
przestrzenne konsekwencje dla funkcjonowania transportu autobusowe-
go przyniosły przekształcenia rynku przewozów autobusowych dla mia-
sta Świdnicy i powiatu świdnickiego. W głównej mierze skoncentrowano 
się na zmianach w kierunkach i natężeniu połączeń na obszarze powia-
tu świdnickiego w  dwóch przedziałach  czasowych: 1988  i 2014 roku, 
jak również na czynnikach, które miały największy wpływ na te zmiany. 
Drugim ważnym elementem opracowania była analiza przekształceń, ja-
kie na przestrzeni 26 lat zaszły na rynku przewoźników autobusowych 
oraz ich konsekwencji, do których należą m.in. konkurencja pomiędzy 
przedsiębiorstwami zajmującymi się przewozem osób oraz udział w rynku 
poszczególnych typów przewoźników. W artykule zwrócono także uwagę 
na zmiany w dostępności transportowej poszczególnych jednostek osadni-
czych w powiecie świdnickim. Po przeprowadzeniu analizy dały zauważyć 
się pewne zależności przestrzenne w ewolucji transportu autobusowego na 
badanym terenie. Część z nich to: spadek lub całkowita likwidacja połą-
czeń w obszarach peryferyjnych, zdecydowany spadek znaczenia lokalne-
go przedsiębiorstwa PKS czy MPK, wzrost liczby połączeń i konkurencji 
na najbardziej dochodowych liniach komunikacyjnych. Zjawiska te były 
odnotowywane również w innych badanych obszarach w Polsce. Niektóre 
z nich miały jednak bardziej lokalny charakter dostarczając informacji na 
temat specyfiki rynku transportu autobusowego powiatu świdnickiego.
Słowa kluczowe: rynek przewoźników autobusowych, deregulacja 
transportu autobusowego, dostępność transportowa
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Centrum Przesiadkowego, którego jednym z elementów 
ma być nowy dworzec autobusowy. Rozkłady jazdy dodat-
kowo były weryfikowane na stronach internetowych po-
szczególnych przewoźników oraz internetowym serwisie 
dla podróżnych www.e-podróżnik.pl. Dane na temat połą-
czeń autobusowych realizowanych przez Miejskie Przedsię-
biorstwo Komunikacyjne „Świdnica” sp. z o.o. zostały po-
zyskane ze strony internetowej przewoźnika – www.mpk.
swidnica.pl. Na rozproszenie informacji na temat realizo-
wanych kursów autobusowych zwracano już uwagę w la-
tach 90., kiedy postępowała deregulacja i „atomizacja” ryn-
ku przewozowego [2]. Do tej pory niestety ten problem 
szczególnie uciążliwy dla podróżnych nie został komplek-
sowo rozwiązany. Źródła danych dla połączeń autobuso-
wych realizowanych w roku 1988 stanowiły: rozkład jazdy 
autobusów PKS 1987/1988 dla 16. okręgu komunikacyj-
nego, oraz plan miasta Świdnicy z 1989 roku (aktualizowa-
ny na wrzesień 1988 r.) wydany przez Państwowe 
Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych. Z rozkła-
du jazdy autobusów PKS pochodzą dane na temat połączeń 
realizowanych przez przedsiębiorstwa PKS, natomiast z pla-
nu miasta Świdnicy pozyskano informacje na temat podmiej-
skich linii komunikacji autobusowej, na których połączenia 
realizował Świdnicki Oddział Wojewódzkiego Przedsię bior-
stwa Komunikacyjnego w Wałbrzychu. Niestety ze względu 
na brak danych nie udało się ustalić natężenia połączeń wy-
konywanych przez tego przewoźnika w 1988 roku. Pozostałe 
dane dotyczące zmian dokonujących się w obszarze trans-
portu pasażerskiego oraz podstawowe informacje na temat 
wybranych charakterystyk powiatu świdnickiego zostały 
zaczerpnięte z wybranych publikacji Głównego Urzędu 
Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

zakres przestrzenny opracowania
Zakres przestrzenny opracowania zawiera się w granicach 
administracyjnych, utworzonego ponownie w 1999 roku 
w ramach reformy administracyjnej kraju, powiatu świd-
nickiego. Powiat ten położony jest w województwie dolno-
śląskim, zajmując powierzchnię 741 km2 oraz licząc według 
stanu z 31 XII 2012 roku 161 737 mieszkańców, co pla-
suje go na 15. pozycji wśród powiatów ziemskich w Polsce 
pod względem liczby ludności [3]. Obecnie powiat składa 
się z ośmiu gmin (rys. 1). Przed reformą administracyjną 
z 1999 roku badany obszar w latach 1975–1998 należał 
administracyjnie do województwa wałbrzyskiego. W celu 
uniknięcia różnic w zakresie przestrzennym opracowania, 
dla 1988 roku badanie zostanie przeprowadzone dla obsza-
ru pokrywającego się z granicami administracyjnymi po-
wiatu świdnickiego. 

Do najważniejszych drogowych arterii komunikacyj-
nych przebiegających przez teren powiatu świdnickiego na-
leżą drogi krajowe nr 5, 34 i 35 oraz drogi wojewódzkie nr 
374, 379 i 382 (ryc. 1). Droga krajowa nr 5 wiedzie pół-
nocną częścią powiatu m.in. przez Strzegom. Droga ta roz-
poczyna swój bieg w Lubawce na granicy polsko-czeskiej, 
a kończy w miejscowości Nowe Marzy w województwie 
kujawsko-pomorskim, łącząc się z autostradą A1. Przebiega 

m.in. przez Wrocław, Poznań i Bydgoszcz. Droga krajowa 
nr 34 ma jedynie lokalny charakter, będąc łącznikiem po-
między DK nr 5 i 35, pomiędzy miejscowościami 
Świebodzice i Dobromierz. Z kolei droga krajowa nr 35 
łączy miejscowość Golińsk na granicy polsko-czeskiej z jed-
nym z podwrocławskich węzłów autostradowych. Wspom-
niana arteria komunikacyjna przebiega m.in. przez Świd ni-
cę i Wałbrzych.

Zarys zmian w międzyosiedlowym transporcie autobusowym 
w Polsce po roku 1989
Do roku 1989 głównym przewoźnikiem wykonującym 
międzyosiedlowe przewozy autobusowe w Polsce była 
Państwowa Komunikacja Autobusowa (PKS). Na obsza-
rach podmiejskich większych ośrodków za obsługę trans-
portową odpowiadały również zakłady i przedsiębiorstwa 
transportu miejskiego. Obok wyżej wspomnianych prze-
woźników na rynku funkcjonowały także spółdzielnie prze-
wozowe, posiadające w niektórych regionach kraju własne 
linie autobusowe [4, 5, 6]. Ustawy regulujące sprawy zwią-
zane z wykonywaniem autobusowych przewozów pasażer-
skich do 1989 roku były tak konstruowane, aby w jak naj-
większym stopniu ograniczać prywatną inicjatywę w wy-
konywaniu wspomnianych usług. Takie obostrzenia zawie-
rała w swoich przepisach m.in. Ustawa z dnia 27 listopada 
1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej [7].

Państwowa Komunikacja Samochodowa powstała w 1945 
roku i szybko stała się najważniejszym przewoźnikiem auto-
busowym w kraju. Wzrost znaczenia usług przewozowych 

Rys. 1. Podział administracyjny (1)  
i podstawowy układ komunikacyjny (2) 
powiatu świdnickiego
Źródło: opracowanie własne
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realizowanych przez PKS na przestrzeni lat 1945–1989 był 
widoczny, biorąc pod uwagę zarówno liczbę przewożonych 
corocznie pasażerów, jak również analizując permanentnie 
wydłużającą się sieć linii autobusowych i dróg objętych tym 
rodzajem transportu [2, 5]. W okresie gospodarki centralnie 
planowanej PKS, jako jednolita strukturalnie całość, należała 
do grupy największych organizacji transportu samochodowe-
go w Europie. Po rozwiązaniu Zjednoczenia Państwowej 
Komunikacji Samochodowej w latach 80. powstały cztery 
odrębne, samodzielne przedsiębiorstwa: Krajowa PKS oraz 
PKS w Warszawie, Koszalinie i Olsztynie z oddziałami tere-
nowymi [8]. W tej formie cztery wspomniane wyżej przed-
siębiorstwa funkcjonowały do 30 czerwca 1990 roku. 1 lipca 
1990 roku uległy one rozwiązaniu, a każdy z ich oddziałów 
od tego momentu istniał jako samodzielny podmiot gospo-
darczy [6, 9]. Pozostawały przy tym cały czas przedsiębior-
stwami państwowymi, a ich główne przekształcenia organi-
zacyjno-własnościowe miały się dopiero dokonać. Prawne 
ramy dla przekształceń własnościowych, nie tylko dla przed-
siębiorstw PKS, przyniosły dwie następujące ustawy: Ustawa 
z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw pań-
stwowych [10] oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 
[11]. Późniejsze losy przedsiębiorstw PKS przebiegały w róż-
noraki sposób. Część z nich ogłosiła upadłość, inne stały się 
spółkami pracowniczymi, spółkami z udziałem lub całkowi-
cie przejętymi przez kapitał zewnętrzny (w tym zagraniczny), 
lub dokonano ich komunalizacji. Zdecydowanie zmniejszył 
się w tym względzie w ostatnim czasie udział przedsiębiorstw 
państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa (ko-
mercjalizacja) [1, 6].

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na prze-
kształcenia rynku przewoźników autobusowych oraz prze-
modelowanie sieci transportu autobusowego było pojawie-
nie się po 1989 roku nowych podmiotów gospodarczych 
zajmujących się zarobkowym transportem osób. Włączenie 
się sektora prywatnego w tego rodzaju działalność usługo-
wą było możliwe dzięki ustaleniom zawartym w Ustawie 
z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej [12]. 
Swoimi zapisami wprowadzała ona pełną liberalizację 
w dziedzinie transportu drogowego [6]. Według zapisów 
tej ustawy koncesjonowana była jedynie działalność w za-
kresie międzynarodowego transportu drogowego.

Do głównych przyczyn spadku realizowanych połączeń 
oraz przewożonych pasażerów od początku lat 90. wymie-
nia się m.in. dynamiczny rozwój transportu indywidualne-
go, upadek wielu zakładów produkcyjnych, który pocią-
gnął za sobą zmniejszenie potoków pasażerów dojeżdżają-
cych do pracy, lepszą obsługę handlową mniejszych ośrod-
ków osadniczych, zubożenie dużej części społeczeństwa, czy 
wzrost cen biletów autobusowych [2,13, 14, 15]. Warto 
wspomnieć, że po 1989 roku, w którym PKS-y przewiozły 
rekordową liczbę 2,55 mld pasażerów, w 1990 liczba ta 
drastycznie spadła do 2,05 mld, czyli o blisko 20%. W 2002 
roku, przedsiębiorstwa PKS przewiozły już tylko 744,6 
mln pasażerów, co stanowiło jedynie 29% wartości z 1989 
[16, 17]. Z kolei w okresie od 1989 do 2012 roku liczba 

zarejestrowanych samochodów osobowych w Polsce zwięk-
szyła się 3,7-krotnie, z 4 mln 846 tysięcy w 1989 roku do 
18 mln 744 tysięcy sztuk w 2012. [16]. Dodatkowym 
utrudnieniem dla przewoźników spod szyldu PKS-u w la-
tach 90. była konieczność kursowania na liniach komuni-
kacyjnych ustalonych w porozumieniu z organami samo-
rządu terytorialnego czy honorowania wielu ulg ustawo-
wych za przejazdy. Za tę działalność przedsiębiorstwa 
otrzymywały dotacje z budżetu państwa, które jednak nie 
pokrywały w pełni kosztów obsługi deficytowych linii ko-
munikacyjnych [18].

Wkraczanie przewoźników niezależnych na rynek 
transportowy przebiegało w Polsce w zróżnicowany spo-
sób zarówno pod względem przestrzennym, jak i czaso-
wym. W niektórych obszarach aktywność przewoźników 
niezależnych była notowana już w 1990 roku na wybra-
nych liniach komunikacyjnych [19], z kolei na innych te-
renach ich udział na rynku przewozowym pozostaje wciąż 
marginalny. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że 
szczególnie w początkowym okresie działalności niezależ-
nych firm przewozowych dochodziło do licznych niepra-
widłowości i nieuczciwych praktyk w walce o klienta opi-
sywanych zarówno w publikacjach naukowych, jak rów-
nież prasie codziennej. Przedsiębiorstwa te często nie par-
tycypowały w utrzymaniu infrastruktury transportowej, 
np. przystanków autobusowych, czy odjeżdżały na kilka 
minut przed rozpoczynającym kurs autobusem PKS-u. 
Wiele opracowań podkreśla również dużą elastyczność 
nowo powstających przedsiębiorstw przewozowych, co 
pozwoliło im szybko i bez większego uszczerbku na ich 
kondycji finansowej dostosowywać się do dynamicznie 
zmieniających się potrzeb transportowych ludności 
w Polsce w latach 90. i po 2000 roku. 

Pogarszająca się cały czas sytuacja na rynku przewozów 
regularnych zmuszała przedsiębiorstwa PKS do poszukiwa-
nia nowych źródeł finansowania oraz nisz ekonomicznych, 
pozwalających na poprawę sytuacji finansowej. Często wią-
zało się to z uzyskiwaniem coraz większych wpływów fi-
nansowych z prowadzenia działalności pozaprzewozowej 
[2, 8, 9]. Takie tendencje zauważa m.in. P. Kretowicz [20] 
w przypadku PKS-u Tarnów. W 1998 roku działalność 
przewozowa stanowiła prawie 70% uzyskanych przycho-
dów, natomiast w 2008 wynosiła już tylko nieco ponad 
20% przychodów tego przedsiębiorstwa.

Należy również wspomnieć, że jedną z większych zasług 
Państwowej Komunikacji Samochodowej było zapewnienie 
obsługi transportowej obszarom wiejskim, peryferyjnym 
oraz takim, które przed pojawieniem się na nich transportu 
autobusowego stanowiły obszary wykluczenia komunika-
cyjnego [2, 5, 21]. Sytuacja ta jednak zaczęła się diametral-
nie zmieniać w latach 90. Przedsiębiorstwa PKS borykające 
się z licznymi trudnościami finansowymi i organizacyjnymi 
oraz zmuszone do konkurencji z przewoźnikami niezależ-
nymi na najbardziej dochodowych trasach zaczęły ograni-
czać kursowanie lub całkowicie likwidować linie komuni-
kacyjne zapewniające transport obszarom peryferyjnym, 
położonym z dala od głównych arterii komunikacyjnych, 
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przyczyniając się tym samym do ich ponownego wyklucze-
nia transportowego [22, 23, 24, 25].

Pełna swoboda w zakładaniu przedsiębiorstw przewozo-
wych i realizowaniu przewozów pasażerskich, jaką przynio-
sła obowiązująca od 1 stycznia 1989 roku Ustawa z dnia 23 
grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej [12], została 
w późniejszym czasie prawnie ograniczona. Pierwszą usta-
wą, która powstała w nowej rzeczywistości gospodarczej 
i dotyczyła świadczenia usług w zakresie krajowego, drogo-
wego przewozu osób była Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewo-
zu osób [26]. Wprowadzała ona konieczność posiadania 
zezwolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej polegającej na wykonywaniu krajowego zarobkowego 
przewozu osób pojazdami samochodowymi. Kolejnym ak-
tem prawnym wprowadzającym duże zmiany w omawia-
nym zakresie była Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o trans-
porcie drogowym [27]. Według jej postanowień podjęcie 
i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego wyma-
gało uzyskania licencji, którą wcześniej musieli mieć jedy-
nie przewoźnicy wykonujący przewozy międzynarodowe 
[28]. Ustawa ta swoimi postanowieniami wprowadzała 
również inne wymagania względem przewoźników oraz 
utrzymała w mocy spełnienie postanowień wcześniejszych 
aktów prawnych. Ostatnie zmiany w kwestii publicznego 
transportu zbiorowego przynosi Ustawa z dnia 16 grudnia 
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym [29]. 

Rynek przewoźników autobusowych na obszarze powiatu 
świdnickiego
W 1988 roku głównymi przewoźnikami zajmującymi się 
autobusowymi przewozami międzyosiedlowymi, w przy-
bliżeniu obejmującymi swoimi usługami obszar obecnego 
powiatu świdnickiego, były: Oddział Krajowej Państwowej 
Komunikacji Samochodowej Świdnica oraz Oddział 
Świdnicki Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komuni ka cyj-
nego Wałbrzych.

Świdnicki oddział PKS-u podzielił na początku lat 90. 
losy innych jednostek tego rodzaju, stając się, w wyniku 
przekształceń organizacyjnych, 1 lipca 1990 roku samo-
dzielnym przedsiębiorstwem. Od 2003 roku opisywany 
przewoźnik funkcjonuje jako spółka pracownicza pod na-
zwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 
w Świdnicy Spółka z o.o. [30]. W 1988 roku według mapy 
schematycznej sieci autobusowej świdnicki oddział PKS 
obejmował w przybliżeniu swoją działalnością obszar 
współczesnego powiatu świdnickiego [31]. Linie lokalne 
nie wybiegające poza wspomniany obszar były obsługiwane 
wyłącznie przez świdnicki oddział PKS-u. Z kolei kursy na 
liniach łączących Świdnicę z położonymi w dalszej odległo-
ści miejscowościami obsługiwanymi lub posiadającymi wła-
sny oddział PKS-u były najczęściej wykonywane przez oby-
dwa oddziały naprzemiennie lub występowała w tym 
względzie przewaga jednego z oddziałów. Nieliczne, dale-
kobieżne kursy przebiegające przez Świdnicę były wykony-
wane przez oddziały PKS-ów z Dolnego Śląska, jak rów-
nież spoza niego.

MPK w Świdnicy funkcjonował jako zakład, a następnie 
oddział Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 
w Wałbrzychu w latach 1976–1990. W 1990 roku nastąpił 
podział wałbrzyskiego WPK, w wyniku którego powstało 
m.in. Przedsiębiorstwo Państwowe MPK w Świdnicy. 
Przedsiębiorstwem państwowym świdnickie MPK pozosta-
wało do końca 1994 roku. W 1995 roku pięć gmin obsługi-
wanych przez MPK Świdnica utworzyło Komunikacyjny 
Związek Komunalny w Świdnicy. Mienie przedsiębiorstwa 
zostało przekazane na rzecz KZK, który powołał w tym celu 
jednostkę budżetową pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Komu-
ni kacyjne w Świdnicy. W 2004 roku jednostka budżetowa 
została zlikwidowana, a na jej miejsce powstało Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o., 
w którym wszystkie udziały posiadał KZK. W ramach do-
konujących się przekształceń Komunikacyjny Związek 
Komunalny w Świdnicy został ostatecznie zlikwidowany 
w 2006 roku, a nowymi właścicielami MPK zostały gminy 
– członkowie kończącego działalność KZK (cztery gminy). 
Od momentu utworzenia KZK do 2014 roku kilkakrotnie 
zmieniał się skład członków związku komunalnego jak 
i w późniejszym czasie właścicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego „Świdnica” Sp. z o.o. [32, 33]. 

Sytuacja na lokalnym rynku przewozów autobusowych 
w 2014 roku przedstawia się diametralnie inaczej niż 
w 1988 roku. Oprócz przedsiębiorstw PKS i MPK Świdnica 
oraz innych przedsiębiorstw PKS wykonujących pojedyn-
cze dalekobieżne kursy przebiegające przez obszar powiatu 
świdnickiego, na lokalnym rynku przewozowym działa 18 
przedsiębiorstw niezależnych, wykonujących połączenia 
uwzględnione w tej pracy. W zdecydowanej większości 
przypadków posiadają one swoją siedzibę na terenie powia-
tu świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Świdnicy. 
Nieliczne z nich są natomiast zarejestrowane w powiecie 
wałbrzyskim (Wałbrzych i Zagórze Śląskie), i realizują po-
łączenia na liniach pomiędzy Świdnicą a miejscowościami 
tego powiatu. Prawie wszystkie przedsiębiorstwa wykonują 
kursy na 2 lub 3 liniach komunikacyjnych, rzadko ograni-
czając się do obsługi 1 linii lub poszerzając swoją ofertę do 
więcej niż 3 linii autobusowych. Linie komunikacyjne prze-
woźników niezależnych oprócz skomunikowania Świdnicy 
z miejscowościami powiatu świdnickiego pozwalają także 
na odbycie podróży do powiatu wałbrzyskiego, dzierżo-
niowskiego, wrocławskiego ziemskiego i grodzkiego oraz 
jaworskiego. Na najbardziej dochodowych liniach komuni-
kacyjnych połączenia autobusowe wykonuje przeważnie po 
kilku przewoźników niezależnych.

Udział poszczególnych grup przewoźników w rynku 
transportu autobusowego powiatu świdnickiego w 2014 
roku, biorąc pod uwagę połączenia uwzględnione w artykule 
(ponad 560 kursów), ukazuje całkowitą zmianę relacji w tym 
względzie w porównaniu do 1988 roku. Najważniejszą gru-
pę stanowią obecnie przewoźnicy niezależni, którzy wykonu-
ją 85% wszystkich kursów autobusowych, zapewniających 
komunikację pomiędzy Świdnicą a miejscowościami powiatu 
świdnickiego. Na drugim miejscu plasuje się MPK Świdnica 
z udziałem wynoszącym 11%. Świdnicki PKS wraz z innymi 
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przedsiębiorstwami o tej samej genezie odpowiada jedynie za 
4% wszystkich uwzględnionych połączeń autobusowych.

Zmiany, jakie zaszły na rynku przewoźników na analizo-
wanym obszarze, ukazuje także rysunek 2 przedstawiający 
typy przedsiębiorstw transportowych docierających ze 
Świdnicy do poszczególnych miejscowości w 1988 i 2014 
roku. W 1988 roku tylko 14 uwzględnionych miejscowo-
ści nie posiadało połączeń autobusowych ze Świdnicą, nato-
miast w 2014 roku ta liczba wzrosła już do 34 jednostek 
osadniczych. Bardzo duży spadek pod względem obsługi-
wanych miejscowości zanotowały przedsiębiorstwa PKS. 
Obecnie obsługują one 29 miejscowości powiatu świdnic-
kiego, natomiast 26 lat wcześniej były to aż 92 miejscowo-
ści. Z 36 do 28 zmalała także liczba obsługiwanych miej-
scowości przez MPK. W 2014 roku zdecydowanie najwię-
cej miejscowości jest skomunikowanych ze Świdnicą dzięki 
połączeniom realizowanym przez przewoźników niezależ-
nych – 68 jednostek osadniczych. Wśród analizowanych 
miejscowości występują także takie obsługiwane przez kil-
ka rodzajów przewoźników. W 1988 roku 22 miejscowości 
były obsługiwane wspólnie przez MPK i PKS. Obecnie do 
21 miejscowości docierają zarówno przewoźnicy niezależni, 
jak i PKS, do 11 przewoźnicy niezależni i MPK, do 4 PKS 
i MPK. Widać więc, że największa konkurencja zachodziła 
i zachodzi pomiędzy przedsiębiorstwami PKS a przewoźni-
kami niezależnymi. Dwie miejscowości są obsługiwane 
przez wszystkie trzy typy przewoźników, przy czym udział 
PKS-u (2 miejscowości) i MPK (1 miejscowość) w ich przy-
padku jest marginalny.

Kierunki i natężenie realizowanych połączeń autobusowych
W 1988 roku siatka połączeń autobusowych równomier-
nie pokrywała obszar równoznaczny z utworzonym w 1999 
powiatem świdnickim (rys. 3). Zdecydowanie pod tym 
względem przeważały linie komunikacyjne obsługiwane 
przez oddziały Państwowej Komunikacji Samochodowej, 
głównie świdnicki. Zakres oddziaływania przedsiębiorstwa 
komunikacji miejskiej, funkcjonującego jako zakład wał-
brzyskiego WPK, był ograniczony przestrzennie w po-
równaniu do oddziałów PKS, zapewniając jednak obsługę 
transportową miejscowości, do których nie docierali prze-
woźnicy PKS. Na niektórych liniach autobusowych, lub 
ich odcinkach kursowały autobusy obydwu przewoźników, 
przy czym ich zadania przewozowe były w miarę racjonal-
nie rozdzielone, co ograniczało konkurencję między nimi. 
Dla przykładu na przystankach znajdujących się na od-
cinkach obsługiwanych przez MPK, większość autobusów 
PKS-u nie zatrzymywała się. Ciekawym zjawiskiem było 
także istnienie linii o przebiegu okrężnym, które obsłu-
giwał świdnicki oddział PKS-u. W ich przypadku miej-
scowością początkową, jak również końcową kursu była 
Świdnica. Połączenia takie pozwalały na skomunikowanie 
ze sobą jednym kursem miejscowości leżących niejedno-
krotnie przy różnych korytarzach transportowych i na 
przełamanie przeważającego promienistego układu sieci 
transportu autobusowego. Realizacja połączeń o okólnym 
przebiegu była charakterystyczna już dla działalności prze-
wozowej realizowanej przez pocztę w okresie międzywo-
jennym. Wykonywano ją wtedy przy okazji rozwożenia 

Rys. 2.  
Obsługa transportowa 
miejscowości powiatu 
świdnickiego 
(dla połączeń ze 
Świdnicą) przez przewoź-
ników autobusowych  
w latach 1988 i 2014
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3.  
Kierunki połączeń  
autobusowych pomiędzy 
Świdnicą a miejscowościa-
mi powiatu świdnickiego 
(według podziału admini-
stracyjnego kraju z 1999 r.) 
w 1988 i 2014 roku
Źródło: opracowanie własne
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przesyłek pocztowych [5]. W 2014 roku nie stwierdzono 
występowania tego rodzaju linii.

Porównując kierunki połączeń autobusowych w 1988 
i 2014 roku, można dojść do wniosku, że lokalny układ 
sieci transportu autobusowego uległ daleko idącemu prze-
modelowaniu. Największe zmiany są związane ze zlikwido-
waniem wielu linii, na których połączenia były realizowane 
przez PKS Świdnica oraz pojawieniem się linii komunika-
cyjnych obsługiwanych przez przedsiębiorstwa niezależne 
od struktur PKS czy MPK. Likwidacja linii autobusowych 
obsługiwanych przez PKS Świdnica objęła swoim zasię-
giem obszar całego powiatu świdnickiego, jednak w naj-
większym stopniu daje się ona zauważyć w jego północnej 
części – północna część gminy Żarów oraz cała gmina 
Strzegom. W przypadku gminy Strzegom zapewne do takie-
go stanu rzeczy przyczyniła się w pewnej mierze likwidacja 
tutejszej placówki terenowej PKS-u Świdnica. Obecnie wiele 
miejscowości w gminie Strzegom, które w 1988 roku posia-
dały połączenia autobusowe ze Świdnicą, są dobrze skomu-
nikowane ze Strzegomiem. Nie mniej jednak, aby dostać 
się do Świdnicy z tych miejscowości, należy się przesiąść 
w Strzegomiu. Nie istnieje możliwość bezpośredniego do-
tarcia do siedziby powiatu

Linie komunikacyjne obsługiwane przez przewoźników 
niezależnych w 2014 roku w większości przypadków po-
krywają się z liniami, na których kursują także autobusy 
PKS-u np. w kierunku Strzegomia oraz Żarowa i miejsco-
wości położonych na północ od niego lub są to linie obsłu-
giwane przez PKS w 1988, z których jednak przedsiębior-
stwo to zostało zupełnie wyparte. Do takich linii komuni-
kacyjnych należą m.in. linie w kierunku Wałbrzycha (przez 
Modliszów), Sadów, Sobótki, Jaworzyny Śląskiej (1 wariant 
połączenia) czy Dzierżoniowa. Podobnie sytuacja wygląda 
na liniach wiodących do Wrocławia i Wałbrzycha przez 
Świebodzice, na których pojedyncze dalekobieżne połącze-
nia autobusowe są wykonywane przez przewoźników PKS 
spoza powiatu świdnickiego. Podobne przejęcia linii komu-
nikacyjnych przez przewoźników niezależnych wystąpiły 
w przypadku linii obsługiwanych w 1988 roku przez prze-
woźnika transportu miejskiego. Jest to m.in. najpopular-
niejszy wariant połączenia do Jaworzyny Śląskiej (linia nr 
14) czy Wałbrzycha przez Świebodzice (linia nr 31). Na po-
łudnie od Świdnicy widać natomiast na niektórych odcin-
kach tras kursowanie zarówno przewoźników niezależnych, 
jak również MPK Świdnica. Tym samym można stwierdzić, 
że w większości przypadków przewoźnicy niezależni nie 
przyczynili się do powiększenia obszaru obsługiwanego 
przez transport autobusowy, a jedynie podjęli rywalizację 
z przewoźnikami PKS i MPK na najbardziej dochodowych 
liniach komunikacyjnych, którą prawie zawsze wygrywały, 
co zostanie dodatkowo ukazane przy analizie natężenia po-
łączeń. Z drugiej strony po likwidacji niektórych linii auto-
busowych przez PKS lub MPK, na których w momencie 
ich likwidacji nie występowała duża konkurencja ze strony 
przewoźników niezależnych, tylko te ostatnie przedsiębior-
stwa były zainteresowane podjęciem działalności przewozo-
wej na „opuszczonych” trasach połączeń, tym samym 

umożliwiając wielu miejscowościom skomunikowanie ze 
Świdnicą poprzez transport zbiorowy.

W 1988 roku Oddział Świdnicki WPK (dodatkowo 
uwzględniono linię nr 31 obsługiwaną przez Oddział 
Wałbrzyski, łączącą ze sobą Wałbrzych, Świebodzice 
i Świdnicę) realizował połączenia na 16 pozamiejskich li-
niach komunikacyjnych. Dwadzieścia sześć lat później, 
w 2014 roku MPK Świdnica wykonywało kursy autobuso-
we na 8 podmiejskich liniach transportowych. Przy czym 
nieliczne linie uległy wydłużeniu, obsługując miejscowości, 
które w 1988 roku nie były uwzględnione w rozkładach 
jazdy miejskiego przewoźnika. Likwidacja linii autobuso-
wych przez MPK była związana w przeważającej mierze z wy-
cofywaniem się niektórych gmin najpierw z Komunalnego 
Związku Komunikacyjnego (gmina Jaworzyna Śląska w 1997 
roku), a później z udziałów w MPK Świdnica (gmina Żarów 
w 2012 roku). Tym samym linie, które łączyły ze Świdnicą 
miejscowości położone w tych gminach, były likwidowane. 
W przypadku likwidacji linii przez przedsiębiorstwa PKS 
proces ten był przeważnie bardziej rozłożony w czasie – 
zmniejszanie liczby kursów na danej linii komunikacyjnej 
następowało stopniowo aż do jej całkowitego zamknięcia.

Analizując natężenie połączeń autobusowych realizo-
wanych ze Świdnicy, potwierdza się zdecydowana przewa-
ga kursów wykonywanych przez przewoźników niezależ-
nych (rys. 4). Przewoźnicy ci zdominowali transport auto-
busowy na głównych szlakach komunikacyjnych wycho-
dzących ze Świdnicy. W kierunku Świebodzic i dalej 
Wałbrzycha (DK nr 35) jest realizowanych codziennie 
ponad 180 połączeń wspomnianej grupy przewoźników, 
podczas gdy przedsiębiorstwa PKS na tej linii komunika-
cyjnej wykonują zaledwie kilka połączeń dalekobieżnych, 
które zatrzymują się jedynie na wybranych przystankach. 
Wspomniana trasa jest linią komunikacyjną o najwięk-
szym natężeniu połączeń w powiecie świdnickim, na któ-
rej kursy wykonuje aż siedmiu przewoźników niezależ-
nych. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku linii wio-
dącej w kierunku Wrocławia. W 2014 roku PKS Świdnica 
zdecydowało się na zawieszenie połączeń na trasie 
Świdnica–Wrocław (kilka kursów jest wykonywanych na 
odcinku do Marcinowic), motywując swoją decyzję przy-
wróceniem połączeń kolejowych w tej relacji przez Koleje 
Dolnośląskie (5 połączeń na dobę) oraz wprowadzeniem 
przez przewoźnika kolejowego bardzo niskich, promocyj-
nych cen biletów ze Świdnicy, na jakie przewoźnicy auto-
busowi nie mogą sobie pozwolić. Wpływ na taką decyzję 
miała również duża konkurencja ze strony przewoźników 
niezależnych (3 przedsiębiorstwa) [34]. Przedsiębiorstwa 
niezależne wykonują na tej trasie ponad 60 (do Marcinowic 
ponad 70) połączeń na dobę, a jedynym połączeniem re-
alizowanym przez PKS jest kurs na trasie Kamienna Góra 
– Wrocław, realizowany przez przedsiębiorstwo z tego 
pierwszego miasta. Do innych tras komunikacyjnych 
o dużym natężeniu połączeń, które również zostały zdo-
minowane przez przewoźników niezależnych, należą trasy 
do Jaworzyny Śląskiej (66 połączeń realizowanych przez 
przewoźników niezależnych, 0 połączeń przez PKS), 
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Strzegomia (24 – niezależni, 5 – PKS), Żarowa (37 – nie-
zależni, 5 – PKS) oraz w kierunku Dzierżoniowa (38 – 
niezależni, 0 – PKS). Na liniach autobusowych, znajdują-
cych się poza głównymi korytarzami transportowymi, lub 
nie wiodącymi do miejscowości, które wykazują silne po-
wiązania społeczno-gospodarcze ze Świdnicą, liczba połą-
czeń nie przekracza w większości przypadków 10.

Z kolei MPK Świdnica na obsługiwanych przez siebie 
liniach obecnie wykonuje od kilku do kilkunastu połączeń 
na dobę. Niestety, ze względu na wspomniany wcześniej 
brak danych na temat połączeń realizowanych przez MPK 
w 1988 roku, nie istnieje możliwość w miarę dokładnego 
ukazania zmian w stosunku do 2014 roku na przykładzie 
tego przedsiębiorstwa. Biorąc jednak pod uwagę większą 
liczbę podmiejskich linii autobusowych kursujących pod 
szyldem MPK w 1988 roku, z całą pewnością można 
stwierdzić, że również w tym przypadku doszło na prze-
strzeni 26 lat do ograniczenia natężenia realizowanych po-
łączeń. 

Bardzo duże zmiany zaszły w przypadku natężenia po-
łączeń autobusowych realizowanych przez przedsiębiorstwa 
PKS na badanym obszarze, w tym głównie świdnickiego 
przewoźnika (rys. 5). Liczba połączeń ze Świdnicy realizo-
wanych przez PKS Świdnica według przyjętych założeń 
w 1988 roku wynosiła dwieście kilkanaście, natomiast 
w 2014 zmalała do kilkunastu. Dodatkowo w 1988 roku, 
kiedy istniała placówka terenowa świdnickiego oddziału 
PKS-u w Strzegomiu, niektóre połączenia rozpoczynały 
lub kończyły swój bieg w tej miejscowości z pominięciem 
Świdnicy. Bardzo duże lub duże spadki liczby połączeń na 
przestrzeni lat 1988–2014 wystąpiły na wszystkich liniach 
komunikacyjnych obsługiwanych przez PKS, inne z kolei 
zostały zlikwidowane. Nie zanotowano chociażby jednej li-
nii komunikacyjnej, na której natężenie połączeń pozosta-
łoby bez zmian lub wzrosłoby w badanym okresie. Linie 
komunikacyjne, na których występowały największe potoki 
podróżnych, zostały zdominowane przez przewoźników nie-
zależnych. Zamknięcie wielu linii komunikacyjnych przez 

PKS Świdnica, na których nie pojawiły się przedsiębiorstwa 
niezależne, pozbawiło wiele miejscowości położonych peryfe-
ryjnie względem głównych szlaków drogowych lub obsza-
rów o większym potencjale gospodarczym, publicznego 
transportu ze Świdnicą, przyczyniając się do ich postępujące-
go wykluczenia transportowego. 

Na obszarze powiatu świdnickiego zaznacza się bardzo 
wyraźna polaryzacja w sferze dostępności transportowej. 
Miejscowości położone przy głównych arteriach komunika-
cyjnych lub przy szlakach prowadzących do najważniej-
szych ośrodków osadniczych w powiecie są bardzo dobrze 
skomunikowane ze Świdnicą – w wielu przypadkach lepiej 
niż w 1988 roku – natomiast duża część opisywanej jed-
nostki administracyjnej w ogóle nie jest powiązana poprzez 
transport publiczny z siedzibą powiatu lub połączenie wy-
stępuje na marginalnym poziomie.

Podsumowanie
Na przestrzeni ostatnich 26 lat przekształcenia rynku 
przewoźników autobusowych wywarły ogromny wpływ 
na kierunki i natężenie połączeń oraz obsługę komunika-
cyjną miejscowości położonych w powiecie świdnickim. Po 
przeprowadzeniu analizy dały zauważyć się pewne zależ-
ności przestrzenne w ewolucji transportu autobusowego 
na badanym obszarze. Do najważniejszych należą m.in. 
spadek lub całkowita likwidacja połączeń w obszarach 
peryferyjnych, zdecydowany spadek znaczenia lokalnego 
przedsiębiorstwa PKS i MPK oraz wzrost liczby połączeń 

Rys. 4.  
Natężenie połączeń 
autobusowych pomiędzy 
Świdnicą a miejscowo-
ściami powiatu świdnic-
kiego w 2014 roku
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. 
Natężenie połączeń auto-
busowych pomiędzy 
Świdnicą a miejscowo-
ściami powiatu świdnic-
kiego realizowanych przez 
przedsiębiorstwa PKS w 
latach 1988 i 2014
Źródło: opracowanie własne
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i konkurencji na najbardziej dochodowych liniach komu-
nikacyjnych. Zdecydowaną przewagę na lokalnym ryn-
ku przewozów autobusowych osiągnęły przedsiębiorstwa 
niezależne od struktur PKS i MPK. Warto wspomnieć 
o bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, jaka miała miejsce 
szczególnie w latach 90. XX wieku na opisywanym obsza-
rze, która mogła się przyczynić się do intensyfikacji prze-
obrażeń rynku przewozów autobusowych – zmniejszenie 
dojazdów pracowniczych po 1989 roku, poszukiwanie nisz 
gospodarczych również na rynku przewozów pasażerskich. 
Znamienne jest, że już trzy przedsiębiorstwa PKS z regio-
nu sudeckiego i przedsudeckiego zostały zlikwidowane lub 
są w stanie upadłości likwidacyjnej (Zgorzelec, Wałbrzych, 
Dzierżoniów).

Na zakończenie należałoby również wspomnieć o do-
stępności transportowej w kontekście reformy admini-
stracyjnej kraju z 1999 roku, która przywróciła swoimi 
postanowieniami powiaty. Po przeprowadzonych bada-
niach można stwierdzić, że w 1988 roku więcej miejsco-
wości wchodzących obecnie w skład powiatu świdnickie-
go posiadało bezpośrednie połączenie autobusowe ze 
Świdnicą niż obecnie. Zaszła więc sytuacja odwrotna – za-
miast zwiększenia liczby miejscowości z powiatu świdnic-
kiego posiadających połączenia autobusowe ze Świdnicą, 
obecnie duża część opisywanej jednostki administracyjnej 
nie posiada ani jednego bezpośredniego połączenia z sie-
dzibą powiatu. Posiadały natomiast takie połączenia 
w okresie, kiedy nie istniał powiat świdnicki, tym samym 
Świdnica nie pełniła wtedy względem nich nadrzędnych 
funkcji administracyjnych.

Podobne tendencje, głównie związane z ograniczeniem 
w obszarach peryferyjnych obsługi transportowej były no-
towane także w innych regionach Polski. Należy jednak 
podkreślić, że powiat świdnicki należy do dobrze zurbani-
zowanych obszarów i zauważona na jego terytorium reduk-
cja połączeń w niektórych jego rejonach może niekorzystnie 
wpłynąć na ogólnie pojmowaną sferę społeczno-gospodar-
czą całego powiatu.
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Wprowadzenie
Rozwój i wzrost miast pociąga za sobą wiele problemów 
związanych z ich prawidłowym funkcjonowaniem, zwłasz-
cza że obszary miejskie stanowią zaledwie 2% powierzchni 
Ziemi, a do roku 2030 zamieszkiwać je będzie 60% ludności 
kuli ziemskiej [1]. Biorąc pod uwagę to, iż rozwój miast idzie 
w parze z rozwojem gospodarczym, a on niemal automa-
tycznie generuje większą mobilność [2], należy spodziewać 
się w przyszłości jeszcze większej eskalacji podróży miejskich 
wraz z towarzyszącymi im problemami typu: zanieczyszcze-
nia, hałas i zatłoczenie. Intensywny wzrost liczby podroży 
miejskich nie wynika tylko i wyłącznie ze wzrostu urbani-

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014. Wkład autorów w publikację: A. Ciastoń–
Ciulkin 60%, W. Starowicz 40%.

Wpływ instrumentów finansowych  
związanych z funkcjonowaniem  
strefy płatnego parkowania  
na zrównoważoną mobilność  
pracowników Urzędu Miasta Krakowa1

Streszczenie. Stały wzrost znaczenia motoryzacji indywidualnej w po-
dróżach miejskich zmusza władze samorządowe do podejmowania działań 
służących zrównoważonej mobilności. W celu podniesienia skuteczności 
tych działań stosuje się różne narzędzia, wśród których duże znaczenie 
odgrywają narzędzia finansowe. Artykuł przedstawia charakterystykę 
najczęściej stosowanych tego typu instrumentów oraz prezentuje ich skalę 
wykorzystania w Krakowie. Ponadto przedstawia wyniki badań ankieto-
wych przeprowadzonych wśród pracowników Urzędu Miasta Krakowa 
po rozszerzeniu strefy płatnego parkowania w mieście (duży zakład pra-
cy, zatrudniający ponad dwa tysiące osób zlokalizowany w dużej części 
w strefie płatnego parkowania, z małą liczbą wewnętrznych parkingów 
dla pracowników). Głównym celem przeprowadzonych badań było zba-
danie wpływu stosowanych instrumentów finansowych wykorzystujących 
opłaty za parkowanie na zmianę zachowań transportowych użytkowni-
ków motoryzacji indywidualnej. Przeprowadzone badania dowodzą, że 
wprowadzony instrument kształtuje zrównoważoną mobilność w mieście. 
Przede wszystkim co trzeci badany podróżujący do pracy własnym samo-
chodem zmienił swoje zachowania transportowe: zrezygnował z podró-
żowania transportem indywidualnym na korzyść transportu zbiorowego, 
wspólnych podróży jednym samochodem oraz podróży intermodalnych. 
Ponadto w grupie badanych, którzy po rozszerzeniu strefy płatnego par-
kowania nie zmienili swoich zachowań transportowych, zmniejszyła się 
częstotliwość podróżowania transportem indywidualnym przynajmniej 
w obszarach objętych płatnym parkowaniem: 1/3 w ogóle nie wjeżdża 
w strefy płatnego parkowania, a 16% podróżuje samochodem w strefy 
płatnego parkowania rzadziej niż przed ich wprowadzeniem.
Słowa kluczowe: transport miejski, mobilność, zachowania transporto-
we, instrumenty finansowe

zacji, ale zależny jest w głównej mierze od potrzeb w zakre-
sie przemieszczania się, które na przestrzeni ostatnich dekad 
wraz z rozwojem cywilizacji uległy dużym zmianom. 

W obliczu dalszej urbanizacji i związanym z nią wzro-
stem przemieszczeń w mieście, zrodziła się konieczność ta-
kiego zaspokajania potrzeb przewozowych w miastach, aby 
minimalizować negatywne skutki rosnącej ruchliwości zwró-
conej w stronę transportu indywidualnego. Odpowiedzią na 
rosnącą kongestię w miastach i wszystkie towarzyszące jej 
procesy ma być kształtowanie zrównoważonej mobilności. 
Oznacza to, że należy „zaspokoić istniejące potrzeby trans-
portowe ludzi i organizacji, łącznie z transportem towarów, 
a jednocześnie spełnić wymagania ochrony środowiska, rów-
ności społecznej i efektywności ekonomicznej” [3]. Zazwyczaj 
proces ten związany jest ze zmianą dotychczasowych zacho-
wań transportowych promujących najczęściej transport in-
dywidualny w kierunku zachowań zrównoważonych. 
Zachowanie to może dotyczyć rezygnacji z odbywania po-
dróży, zmiany okresu, w którym będzie wykonywana po-
dróż, zmiany trasy przejazdu lub środka transportu. Z punk-
tu widzenia zrównoważonego rozwoju doprowadzenie do 
zmiany zachowania transportowego powinno oznaczać prze-
konanie głównie użytkowników transportu indywidualnego, 
że jest możliwe odbywanie podróży pieszo, rowerem, trans-
portem zbiorowym, a podróż taka może być równie satysfak-
cjonująca (komfortowa, bezpieczna, szybka, niezawodna 
i ekonomiczna). 

Kształtowanie mobilności jest tylko częściowo skutkiem 
kształtowania zachowań, a częściowo zachowania kształto-
wane są wskutek narzuconej formy podróżowania w mieście. 
Taki proces składa się z wielu etapów, jest długotrwały, ale 
systematyczne wdrażanie wszystkich reguł pozwala na wy-
uczenie i utrwalenie zachowania docelowego przez użytkow-
ników miasta [4]. Do kształtowania kultury mobilności 
mieszkańców miast wykorzystuje się szeroki wachlarz narzę-
dzi i instrumentów, które mają różnorodne oddziaływanie na 
odbiorców. Najczęściej stosowane są one w celu zmiany do-
tychczasowych środków transportu indywidualnego na bar-
dziej ekologiczne formy przemieszczania się (pieszo, rower, 
transport publiczny), dlatego dotyczyć mogą podnoszenia 
jakości usług transportu publicznego, wprowadzania ograni-
czeń w użytkowaniu transportu indywidualnego lub też ofe-
rowania zupełnie nowych opcji w zakresie usług przewozo-
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wych [5]. Niektóre ze stosowanych narzędzi mogą także 
wpływać na ograniczanie konieczności podróżowania, dzięki 
takim środkom zastępczym jak np. telekomunikacja [6].

Finansowe instrumenty kształtowania  
zrównoważonej mobilności 
Jednym z instrumentów wykorzystywanych w kształto-
waniu zrównoważonej mobilności są narzędzia finanso-
we, które mogą mieć charakter taryfowy lub podatkowy. 
Wprowadzanie tych pierwszych powoduje, że podróżowa-
nie transportem publicznym staje się bardziej konkuren-
cyjne cenowo w porównaniu z innymi środkami transportu 
– w szczególności transportu indywidualnego. Stosowanie 
instrumentów podatkowych powoduje natomiast, że po-
dróżowanie samochodem osobowym staje się dla użytkow-
ników zarówno droższe, jak i trudniejsze, a przez to mniej 
atrakcyjne w porównaniu z innymi środkami transportu. 

Najpowszechniej stosowane instrumenty w grupie po-
datkowej to opłaty za czas parkowania w określonej strefie. 
Coraz bardziej popularne stają się również opłaty drogowe, 
wprowadzane najczęściej za wjazd do wyodrębnionego ob-
szaru w mieście [7]. Doświadczenia miast, które wprowa-
dziły tego typu projekty (m.in. Sztokholm, Oslo, Londyn) 
pokazują, że instrumenty finansowe są efektywnym narzę-
dziem, które niosą za sobą różnorodne korzyści. Na przy-
kład wprowadzony w Sztokholmie podatek od zatłoczenia, 
nałożony na niektóre pojazdy (z wyłączeniem pojazdów na-
pędzanych alternatywnymi paliwami, pojazdów ratunko-
wych, samochodów zagranicznych i służb dyplomatycz-
nych oraz motocykli) za wjazd i wyjazd z centrum miasta 
wpłynął na:

•	 zmniejszenie ruchu w obrębie linii opłat o ok. 20%,
•	 szybki wzrost liczby czystych pojazdów wjeżdżających 

do centrum miasta do ok. 70% (zwolnione z podatku),
•	 zmniejszenie zatłoczenia (w godzinach szczytu poranne-

go czas oczekiwania w korkach zmalał o ok. połowę),
•	 poprawę stanu środowiska i bezpieczeństwa ruchu 

(zmniejszenie emisji CO
2
 o ok. 14%),

•	 wzrost liczby podróżujących transportem publicz-
nym o ok. 7%,

•	 pozyskanie środków finansowych pozwalających na 
poprawę systemu dróg,

•	 zadowolenie społeczne w postaci poparcia mieszkań-
ców Sztokholmu dla podatku [8].

Do grupy instrumentów podatkowych, przyczyniają-
cych się do rozładowania nadmiernego ruchu samochodo-
wego, można również zaliczyć innego rodzaju podatki, np. 
podatek gruntowy, którego wysokość może zachęcać lub 
zniechęcać inwestorów do zagospodarowywania określo-
nych obszarów [9]. Wśród możliwych do zastosowania in-
strumentów podatkowych znajdują się również wysoka 
opłata za posiadanie w gospodarstwie domowym większej 
liczby samochodów czy też tzw. ekologiczny podatek trans-
portowy automatycznie naliczany za każdą podróż dokony-
waną samochodem, z uwzględnieniem pokonywanej odle-
głości oraz emitowanej ilości spalin i hałasu [10].

Skutecznymi narzędziami finansowymi skutkującymi 
zmniejszeniem zanieczyszczenia środowiska mogą być rów-
nież strategie podatkowe stymulujące korzystanie z ekolo-
gicznych pojazdów i alternatywnych paliw obejmujące np. 
zwolnienia lub ulgi podatkowe na zakup czystych pojaz-
dów, czy też bezpłatne parkowanie dla elektrycznych samo-
chodów [11]. Na znaczące ograniczenie liczby podróży sa-
mochodem osobowym wpłynąć może internalizacja kosz-
tów zewnętrznych. Powszechne jest bowiem oczekiwanie, 
że ponoszenie całkowitych kosztów podróżowania przez 
użytkowników poszczególnych środków transportu oraz 
wprowadzenie standardów ekologicznych ukierunkuje ich 
na wykorzystanie gałęzi o najniższych kosztach środowi-
skowych [12].

Stosowane instrumenty finansowe związane 
z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania w Krakowie
Kraków nie jest odosobnionym miastem w Europie, które 
realizując założenia polityki transportowej miasta, wpro-
wadza instrumenty finansowe służące zrównoważonej mo-
bilności. Oprócz instrumentów taryfowych w szczególno-
ści wykorzystuje się opłaty za parkowanie w określonych 
strefach miasta, zadaniem których jest efektywniejsze za-
rządzanie miejscami postojowymi, eliminacja zbędnych 
postojów, a także zniechęcenie użytkowników transportu 
indywidualnego do odbywania podróży samochodem do 
stref objętych płatnym parkowaniem. Obecnie w Krakowie 
strefą płatnego parkowania objęty jest obszar ścisłego cen-
trum miasta, w którym obowiązuje sześć stref P1

, P
2
 i P

3, 
P

4
, 

P
5
 i P

6 
[13]. Podział na podstrefy wynika głównie z możli-

wości pozyskiwania miesięcznych abonamentów parkingo-
wych przez mieszkańców i podmioty gospodarcze wybra-
nych stref. Abonament obowiązujący w jednej strefie płat-
nego parkowania nie obowiązuje w innych. Warto zwrócić 
uwagę, że w pierwszej strefie parkowania P

1
 wprowadzo-

no również ograniczenia w ruchu pojazdów transportem 
indywidualnym (strefy A i B). Strefa A obejmuje Rynek 
Główny wraz z przyległymi ulicami (Szewska, Sławkowska, 
Floriańska, Kanonicza, Senacka oraz fragmenty ulic: 
Siennej, Grodzkiej, Pijarskiej), w której dozwolony jest 
wyłącznie ruch pieszy i rowerowy oraz w określonych go-
dzinach zaopatrzeniowy. Strefa B obejmuje niektóre ulice 
w obrębie Plant, a także odcinki ulicy Długiej, Basztowej, 
Karmelickiej. Ruch pojazdów jest w tej strefie ograniczony 
(mogą się w niej poruszać i przebywać pojazdy z identyfi-
katorami zezwalającymi na wjazd), a dozwolona prędkość 
wynosi 20 km/h. Parkować można tylko w wyznaczonych 
miejscach. Na obszarze tej strefy obowiązuje całkowite 
pierwszeństwo pieszych [14]. Pierwsza strefa parkowania 
została wprowadzona jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku, 
dwie kolejne zaczęły obowiązywać w 2011 roku, natomiast 
trzy ostanie – w marcu 2014. Strefa płatnego parkowania 
obejmuje łącznie obszar ok. 11 km2, co stanowi niespełna 
3,5% powierzchni całego miasta. 

Opłaty za parkowanie w wyznaczonych obszarach mia-
sta pobierane są we wszystkie dni robocze w godzinach 
10.00–20.00. Płatności można dokonywać każdorazowo za 
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ściśle określony czas postoju w danej strefie lub jednorazo-
wo, poprzez wykupienie abonamentu ważnego na dzień, 
tydzień lub miesiąc. Wysokość opłat wnoszonych jednora-
zowo w parkomacie, poprzez system płatności mobilnych 
lub specjalnie doładowaną Krakowską Kartą Miejską, zo-
stał określony przy wykorzystaniu progresywnej stawki za 
każdą kolejną godzinę. Cena maleje dopiero za postój w czwar-
tej i kolejnej godzinie. Opłata za pierwszą godzinę parko-
wania wynosi 3 zł, za drugą 3,5 zł, za trzecią 4,1 zł, za 
czwartą i każdą kolejną 3 zł. Minimalna opłata za parkowa-
nie wynosi 1 zł i pozwala na pozostawienie pojazdu na 20 
minut. Opłata całodobowa za postój w wyznaczonej strefie 
wynosi 25 zł, natomiast koszt abonamentu miesięcznego 
kształtuje się na poziomie 250 zł. Oferta miesięcznych abo-
namentów postojowych nie zamyka się jednak na tej jednej 
propozycji. Miasto ustaliło różne wysokości opłat w zależ-
ności od grup odbiorców:

•	 instytucje sektora finansów publicznych, organizacji 
społecznych, wyznaniowych, politycznych związków 
i organizacji zawodowych mające siedzibę w strefie 
płatnego parkowania: pierwszy pojazd – 100 zł, każ-
dy kolejny – 20% więcej w stosunku do opłaty za 
poprzedni pojazd;

•	 osoby niepełnosprawne: 2,5 zł, abonament wydawa-
ny tylko na jeden pojazd;

•	 mikroprzedsiębiorcy2: 50 zł, abonament wydawany 
tylko na jeden pojazd;

•	 podmioty gospodarcze: 850 zł za zastrzeżone stano-
wisko (tzw. kopertę), każde kolejne stanowisko – 
20% więcej w stosunku do opłaty za poprzednie.

Dalsze działania miasta ukierunkowane są na szersze wy-
korzystanie tego instrumentarium: rozszerzanie strefy płat-
nego parkowania, wzrost opłat za parkowanie, wdrażanie 
zasady „bliżej–drożej”, zaostrzenie kontroli strefy płatnego 
parkowania [15]. Miasto pracuje również nad wprowadze-
niem pilotażowego programu, w ramach którego kierowcy 
posiadający ekologiczne samochody (o napędzie hybrydo-
wym lub elektrycznym) mają otrzymać możliwość bezpłat-
nego pozostawienia samochodu w strefie płatnego parkowa-
nia czy wjazdu do strefy z ograniczonym ruchem [16].

Badanie wpływu strefy płatnego parkowania na zachowania 
transportowe pracowników Urzędu Miasta Krakowa
Często zdarza się, że wprowadzanie instrumentów finanso-
wych związanych z funkcjonowaniem stref płatnego parko-
wania wiąże się z dużą niechęcią użytkowników transportu 
indywidualnego, podważaniem ich efektywności oraz zasa-
dy równości społecznej, a tym samym negowaniem zasad-
ności ich stosowania. Niejednokrotnie spotkać się można 
również z opinią, iż wprowadzanie płatnych stref parkowa-
nia nie wpływa na zachowania transportowe mieszkańców 

2 Podmiot mający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą w strefie płat-
nego parkowania, zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 osób, a przychody z dzia-
łalności gospodarczej, jakie uzyskał w poprzednim roku podatkowym nie przekro-
czyły kwoty 150 000 euro.

miast, których przywiązanie do własnego samochodu jest 
silniejsze niż konieczność ponoszenia dodatkowych kosz-
tów związanych z podróżowaniem transportem indywidu-
alnym. Dla zbadania rzeczywistego wpływu wprowadzania 
opłat za parkowanie samochodów w mieście na zachowania 
transportowe ich użytkowników przeprowadzono badanie 
ankietowe wśród pracowników Urzędu Miasta Krakowa 
(duży zakład pracy, zatrudniający ponad dwa tysiące osób 
zlokalizowany w dużej części w strefie płatnego parkowa-
nia, z małą liczbą wewnętrznych parkingów dla pracowni-
ków) na temat ich sposobów podróżowania w relacji dom–
praca przed i po wprowadzeniu od 1 marca 2014 roku no-
wych stref płatnego parkowania. Przeprowadzone badanie 
pozwoliło uzyskać informacje między innymi z zakresu:

•	 odległości podróży z domu do pracy z uszczegółowie-
niem miejsca zamieszkania i pracy, 

•	 częstotliwości pozostawiania samochodu w obszarze 
nowych stref płatnego parkowania przed i po ich 
wprowadzeniu, 

•	 sposobu podróżowania do pracy przed i po wprowa-
dzeniu nowych stref płatnego parkowania, 

•	 miejsca parkowania samochodu w przypadku przesia-
dania się na środki transportu zbiorowego przed i po 
wprowadzeniu nowych stref płatnego parkowania, 

•	 miejsc parkowania samochodu w przypadku podró-
żowania nim do miejsca pracy po wprowadzeniu no-
wych stref płatnego parkowania,

•	 powodów wyboru poszczególnych środków transportu.

Badanie zostało przeprowadzone drogą internetową na 
przełomie marca i kwietnia 2014 roku. Wzięło w nim 
udział 758 respondentów (ok. 1/

3
 wszystkich zatrudnionych 

pracowników), w tym:
•	 532 kobiet i 226 mężczyzn (kolejno 70,2% i 29,8% 

respondentów);
•	 369 osób posiadających samochód do własnej dyspozy-

cji, 305 osób korzystających z samochodu wspólnie z ro-
dziną/współmieszkańcami oraz 84 osoby nie posiadają-
ce samochodu (kolejno 48,7%, 40,2% i 11,1%);

•	 697 posiadających prawo jazdy i 61 nie posiadających 
prawa jazdy (kolejno 92% i 8% respondentów);

•	 1 osoba poniżej 20 lat, 237 osób w wieku 20–35 lat, 
355 osób w wieku 35–50 lat i 165 osób w wieku po-
wyżej 50 lat (kolejno 0,1%, 31,3%, 46,8% i 21,8%);

•	 2 osoby z wykształceniem podstawowym, 1 osoba z wy-
kształceniem zawodowym, 76 osób z wykształceniem 
średnim i 679 osób z wykształceniem wyższym (ko-
lejno 0,3%, 0,1%, 10% i 89,6%);

•	 78,2% osób zamieszkujących jedną z XVIII dzielnic 
miasta i 21,8% osób dojeżdżających do pracy spoza 
Krakowa.

Miejsce zamieszkania średnio co piątego badanego znaj-
duje się w promieniu 5 km od miejsca pracy, dwa razy 
większa liczba respondentów pokonuje dwa razy większą 
odległość do pracy, natomiast blisko co siódmy badany do-
jeżdża do pracy ponad 20 km. 
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Miejsce pracy blisko 90% biorących udział w badaniu 
respondentów znajduje się w strefie miasta objętej płatnym 
parkowaniem. Średnio co czwarty respondent pracuje 
w centrum miasta wewnątrz I obwodnicy, a co dziewiąty – 
w centrum miasta pomiędzy I i II obwodnicą. Miejsce pra-
cy niespełna 12% respondentów znajduje się natomiast 
poza strefą płatnego parkowania. 

Zachowania transportowe pracowników Urzędu Miasta 
Krakowa przed rozszerzeniem strefy płatnego parkowania
Przed rozszerzeniem obszaru miasta objętego płatnym par-
kowaniem o strefy P

4
, P

5
 i P

6
 blisko połowa respondentów 

podróżowała do pracy samochodem (w tym niewielka ilość 
respondentów jako pasażer), średnio co trzeci badany ko-
rzystał z usług transportu publicznego, natomiast blisko co 
dziesiąty podróżował pieszo lub rowerem. Ok. 5% bada-
nych w podróży z domu do pracy (i odwrotnie) wykorzy-
stywało różne środki transportu (w pierwszej fazie podróży 
samochód, a później miejski transport publiczny/ pociąg/ 
bus). Ci ostatni za miejsce do pozostawienia samochodu 
najczęściej wybierali miejsca postojowe na osiedlach miesz-
kaniowych zlokalizowanych blisko linii transportu zbioro-
wego (36,1%). Co czwarty badany parkował samochód na 
granicy strefy płatnego parkowania, co świadczy o tym, iż 
to konieczność wnoszenia opłaty za parkowanie jest pod-
stawowym powodem podróżowania z wykorzystaniem róż-
nych środków transportu. Na parkingach sklepów zlokali-
zowanych blisko przystanku transportu zbiorowego/ busa/ 
pociągu pozostawiało swoje samochody blisko 20% bada-
nych w tej grupie. Wyniki badań wskazują natomiast bar-
dzo niewielkie znaczenie parkingów Park & Ride (2,8%).

Transport indywidualny najmniejsze znaczenie odgry-
wał wśród pracowników dojeżdżających do miejsca pracy 
zlokalizowanego w obrębie ścisłego centrum miasta ograni-
czonego I obwodnicą (niespełna 1/3 respondentów). Zdecy-
dowana większość respondentów, których cel podróży znaj-
duje się w tym obszarze, wybierała ekologiczne formy po-
dróżowania: z usług transportu zbiorowego (transport 
miejski/ bus /pociąg) korzystała blisko połowa badanych, 

podróże z wykorzystaniem własnych mięśni realizowało ok. 
12% badanych, również transport intermodalny miał naj-
większe znaczenie w tej grupie respondentów – blisko 8% 
badanych dojeżdżało do pracy z wykorzystaniem samocho-
du i innego środka transportu.

Biorąc pod uwagę zachowania transportowe responden-
tów, których miejsce pracy znajduje się pomiędzy I i II ob-
wodnicą (Planty–Aleja Trzech Wieszczy), podział zadań 
przewozowych poszczególnych środków transportu był 
bardzo podobny, z tą różnicą, że to transport indywidualny 
wybierany był przez blisko połowę badanych, a transport 
zbiorowy przez niespełna 1/

3
 badanych. Najczęściej z trans-

portu indywidualnego korzystali pracownicy, których miej-
sce pracy zlokalizowane jest w innym niż ww. obszarze mia-
sta objętym strefą płatnego parkowania. Zazwyczaj doty-
czy to obszarów objętych strefą płatnego parkowania obo-
wiązującą od 1 marca 2014 roku. Aż 61% respondentów 
pracujących w tej części miasta wybierało transport indywi-
dualny, a tak wysoki udział samochodów nie jest związany 
z niższym niż w poprzednim obszarze udziałem w podró-
żach transportu zbiorowego, ale ponad dwukrotnie niż-
szym udziałem transportu pieszego i rowerowego oraz trzy-
krotnie mniejszym znaczeniem transportu intermodalnego. 

Co ciekawe, respondenci, których miejsce pracy zlokali-
zowane jest poza strefą płatnego parkowania, prawie z taką 
samą częstotliwością wybierali transport indywidualny 
i zbiorowy (kolejno 43% i 40%). Transport niezmotoryzo-
wany cieszył się popularnością w tej części miasta ok. 
12,5% badanych, a transport intermodalny wybierało ok. 
4,5% respondentów. Szczegółowy podział zadań przewozo-
wych pomiędzy różne sposoby realizacji podróży w zależno-
ści od lokalizacji miejsca pracy przedstawiono w tabeli 1.

Zachowania transportowe pracowników Urzędu Miasta 
Krakowa po rozszerzeniu strefy płatnego parkowania
Wyniki przeprowadzonego badania obrazują zmianę za-
chowań transportowych po wprowadzeniu od 1 marca 
2014 roku nowych stref płatnego parkowania w mieście. 
Przede wszystkim zwiększył się udział transportu zbioro-

Zachowania transportowe przed wprowadzeniem nowych stref płatnego parkowania

Lokalizacja miejsca pracy
Centrum miasta we-
wnątrz I obwodnicy 

(Planty)

Centrum miasta między 
I a II obwodnicą (Planty-
Aleja Trzech Wieszczy)

Inne miejsca objęte stre-
fą płatnego parkowania

Poza strefą płatnego 
parkowania Ogółem

Sposób realizacji podróży Liczba Udział [%] Liczba Udział [%] Liczba Udział [%] Liczba Udział [%] Liczba Udział [%]

Pieszo 12 6,06 8 9,41 8 2,07 5 5,68 33 4,35

Rower 12 6,06 3 3,53 14 3,62 6 6,82 35 4,62

Samochód (jako kierowca) 56 28,28 36 42,35 225 58,14 35 39,77 352 46,44

Samochód (jako pasażer) 7 3,54 5 5,88 11 2,84 3 3,41 26 3,43

Transport miejski 89 44,95 24 28,24 111 28,68 33 37,50 257 33,91

Bus 2 1,01 - - 1 0,26 2 2,27 5 0,66

Pociąg 5 2,53 2 2,35 6 1,55 - - 13 1,72

Taxi - - 1 1,18 1 0,26 - - 2 0,26

Różne środki transportu 
(samochód i transport publiczny/ pociąg / bus) 15 7,58 6 7,06 10 2,58 4 4,55 35 4,62

Ogółem 198 100,0 85 100,00 387 100,00 88 100,00 758 100,00

Tabela 1 

Źródło: opracowanie własne
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wego – blisko połowa respondentów podróżuje do pracy, 
korzystając głównie z transportu miejskiego i w wąskim 
zakresie z transportu prywatnego lub pociągu. Średnio 
co trzeci badany przemieszcza się do pracy samochodem, 
w tym co dziesiąty podróżuje jako pasażer. Około 11% re-
spondentów dociera do pracy pieszo lub rowerem. Ponad 
7% badanych podróż dom–praca realizuje natomiast róż-
nymi środkami transportu (samochód i transport miejski/ 
pociąg/ bus).

Jak nietrudno zauważyć, wprowadzenie nowych stref 
płatnego parkowania wpłynęło na zmianę hierarchii wyko-
rzystywanych środków transportu w podróżach do pracy: 

•	 zwiększyła się liczba podróży pieszych o 30% (udział 
w modal split wzrósł z 4,4% do 5,7%);

•	 liczba podróży rowerowych nie uległa znaczącym 
zmianom, podobnie jak liczba podróży wykonywa-
nych pociągiem;

•	 zmniejszyła się liczba podróży samochodem osobo-
wym o 36% (udział w modal split spadł z 46,4% do 
29,6%);

•	 o 30% zwiększyła się liczba osób podróżujących jako 
pasażer w samochodzie osobowym (udział w modal 
split wzrósł z 3,4% do 4,4%);

•	 o 57% zwiększyła się liczba podróży realizowanych z wy-
korzystaniem różnych środków transportu (udział w mo-
dal split wzrósł z 4,6% do 7,3%);

•	 blisko o 1/3 wzrosła liczba osób podróżujących do 
pracy transportem miejskim (udział w modal split 
wzrósł z 33,9% do 44,6%);

•	 wzrosła liczba podróży wykonywanych transportem 
prywatnym.

Zmiany w podziale zadań przewozowych po wprowa-
dzeniu nowych stref parkowania zilustrowano na rysunku 1 
(dla całej próby), a w tabeli 2 przedstawiono udział po-
szczególnych środków transportu w relacji dom–praca po 
wprowadzeniu nowych stref płatnego parkowania 
z uwzględnieniem lokalizacji miejsca pracy.

Biorąc pod uwagę lokalizację miejsca pracy responden-
tów, nietrudno zauważyć, iż wprowadzenie nowych stref 
płatnego parkowania w największym stopniu wpłynęło na 
zachowania transportowe użytkowników transportu indy-
widualnego, których miejsce pracy zlokalizowane jest 
w tym obszarze. Zmiany zachowań transportowych użyt-
kowników samochodów pracujących poza strefa płatnego 
parkowania są na granicy błędu. Należy wnioskować, że 
zadanie, jakie miało spełnić rozszerzenie stref płatnego par-
kowania na zachowania transportowe kierowców, jest sku-
tecznie realizowane.

Warto zwrócić uwagę, iż rozszerzenie stref płatnego 
parkowania w mieście wpłynęło na zmniejszenie udziału 
transportu indywidualnego (podróże samochodem jako 
kierowca) w podziale zadań przewozowych do:

•	  15,15% w strefie płatnego parkowania obejmują-
cej centrum miasta wewnątrz I obwodnicy (spa-
dek z 28,28%). Po rozszerzeniu strefy płatnego parko-
wania blisko połowa dotychczasowych użytko w  ni  ków 
transportu indywidualnego zmieniła swoje zachowania 
transportowe, przesiadając się głównie na transport 
miejski (2/

3
 kierowców zmieniających środek transpor-

tu w relacji dom–praca). 15% rezygnujących z podró-
żowania samochodem do miejsca pracy wybrało roz-
wiązanie łączenia różnych środków transportu, 
natomiast 12% z nich – oprócz ekologicznej formy 
podróżowania – wybrało zdrowy sposób pokonywania 
przestrzeni, czyli podróże piesze. Blisko co dziesiąty 
kierowca, który zmienił swoje zachowania transporto-
we po rozszerzeniu strefy płatnego parkowania, zdecy-
dował się na wspólne podróże z innymi użytkownika-
mi transportu indywidualnego;

•	 22,35% w strefie płatnego parkowania obejmującej 
centrum miasta pomiędzy I i II obwodnicą (spadek 
z 42,35%). Rozszerzenie strefy płatnego parkowania 
przyniosło podobny jak w poprzedniej grupie efekt: 
blisko połowa pracowników wcześniej dojeżdżających 
własnym samochodem zmieniła swoje zachowania 

Rys. 1. Porównanie zachowań transportowych pracowników Urzędu Miasta Krakowa przed i po wprowadzeniu nowych stref płatnego parkowania
Źródło: opracowanie własne
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transportowe. Najczęściej własny samochód pracow-
nicy zamieniali na transport miejski (71%). 6% kie-
rowców przesiadło się z czterokołowego transportu 
indywidualnego na dwukołowy, natomiast co czwar-
ty rezygnujący z dojazdów samochodem do pracy 
zdecydował się na tylko częściowe pokonywanie po-
dróży samochodem, a następnie przesiadanie się na 
transport miejski, bus lub pociąg;

•	  36,69% w pozostałych strefach płatnego parko-
wania (spadek z 58,14%). W tej grupie responden-
tów zainteresowanie podróżami transportem indywi-
dualnym po wprowadzeniu nowych stref parkowania 
zmniejszyło się o 37%. Respondenci, którzy zmienili 
swoje zachowania transportowe, najczęściej zaczęli 
wybierać transport miejski (65%), ale także podróżo-
wać z wykorzystaniem różnych środków transportu 
(16%), wykonywać podróże niezmotoryzowane 
(11%) czy też dzielić się miejscem w samochodzie z in-
nymi podróżującymi (7%).

W tabeli 3 w wartościach bezwzględnych przedstawio-
no zachowania transportowe respondentów przed i po 
wprowadzeniu nowych stref parkowania.

Wyniki badań zachowań transportowych respondentów 
przed i po wprowadzeniu nowych płatnych stref parkowa-
nia jednoznacznie wskazują, iż instrumenty finansowe 
o charakterze podatkowym mają duży wpływ na rezygna-
cję z podróżowania transportem indywidualnym. Szcze-
gółowa analiza dowodzi, iż instrumenty finansowe o cha-
rakterze podatkowym silniej wpływają na zachowania 
transportowe kierowców, którzy w obszary miast objętych 
płatnym parkowaniem jeżdżą często. Wprowadzenie no-
wych stref parkowania w Krakowie wpłynęło bowiem naj-
mocniej na zachowania transportowe kierowców, którzy 
w tym obszarze miasta parkowali swoje samochody kilka 
razy w tygodniu. Obecnie niespełna połowa z nich nadal 
podróżuje do pracy własnym samochodem, podczas gdy 1/3

 

Zachowania transportowe pracowników UMK przed i po wprowadzeniu 
nowych stref płatnego parkowania 

Zachowania trans-
portowe pracowników 

UMK:
Podróże piesze

Liczba respondentów, która po wprowadzeniu nowych stref 
płatnego parkowania wybiera:
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Podróże piesze 31 - - - 1 - - - 1 33

Podróże 
rowerowe - 33 - - 2 - - - - 35

Samochód 
(jako kierowca) 8 - 221 12 71 9 - 1 30 352

Samochód 
(jako pasażer) 2 - - 18 6 - - - - 26

Transport 
miejski 1 3 3 1 249 - - - - 257

Pociąg - - - - 1 - 4 - - 5

Bus - - - - - 13 - - - 13

Taxi - - - - - - - 2 - 2

Różne środki 
transportu 1 - - 2 8 - - - 24 35

Razem 43 36 224 33 338 22 4 3 55 758

Zmiana udziału 
w podziale 
zadań  
przewozowych

↑ − ↓ ↑ ↑ ↑ − − ↑

Zachowania transportowe po wprowadzeniu nowych stref płatnego parkowania

Lokalizacja miejsca pracy
Centrum miasta we-
wnątrz I obwodnicy 

(Planty)

Centrum miasta między 
I a II obwodnicą (Planty-
Aleja Trzech Wieszczy)

Inne miejsca objęte stre-
fą płatnego parkowania

Poza strefą płatnego 
parkowania Ogółem

Sposób realizacji podróży
Liczba

Udział [%]
Liczba Udział [%] Liczba Udział [%] Liczba Udział [%] Liczba Udział [%]

Pieszo 15 7,58 8 9,41 16 4,13 4 4,55 43 5,67

Rower 12 6,06 4 4,71 15 3,88 5 5,68 36 4,75

Samochód (jako kierowca) 30 15,15 19 22,35 142 36,69 33 37,50 224 29,55

Samochód (jako pasażer) 9 4,55 5 5,88 17 4,39 2 2,27 33 4,35

Transport miejski 106 53,54 33 38,82 159 41,09 40 45,45 338 44,59

Bus 5 2,53 5 5,88 12 3,10 0 0,00 22 2,90

Pociąg 2 1,01 0 0,00 1 0,26 1 1,14 4 0,53

Taxi 0 0,00 1 1,18 2 0,52 0 0,00 3 0,40

Różne środki transportu  
(samochód i transport publiczny/ pociąg / bus) 19 9,60 10 11,76 23 5,94 3 3,41 55 7,26

Ogółem 198 100,00 85 100,00 387 100,00 88 100,00 758 100,00

Tabela 2

Tabela 3

przesiadła się na transport zbiorowy, 7% dociera do pracy 
pieszo lub rowerem, tyle samo w swojej podróży korzysta 
z różnych środków transportu, a 5% podróżuje transpor-
tem indywidualnym, ale nie jako kierowca lecz współtowa-
rzysz podróży.

Rozszerzenie stref płatnego parkowania miało mniejszy 
wpływ na pozostawiających samochód codziennie w tym 
obszarze miasta. 63% respondentów z tej grupy nie zmie-
niło swoich zachowań transportowych, a ci, co zmienili 
w przeważającej mierze zaczęli korzystać z transportu zbio-
rowego (60%). 

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne
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Wprowadzenie opłat za parkowanie wpływa również na 
zmniejszenie częstotliwości podróżowania samochodem 
w obszary miasta objęte płatną strefą. Przed rozszerzeniem 
obszaru płatnego parkowania na strefy P

4
, P

5
 i P

6
, w obsza-

rze tym parkowało codziennie lub prawie codziennie ¾ 
osób podróżujących do pracy transportem indywidualnym. 
90% użytkowników transportu indywidualnego parkowa-
ło w tym obszarze miasta przynajmniej raz w tygodniu. 
Rzadziej lub prawie nigdy nie parkował w tej części miasta 
jedynie co dziesiąty badany kierowca. Wprowadzenie strefy 
płatnego parkowania nie wpłynęło na częstotliwość parko-
wania samochodów w tej części miasta ok. 50% responden-
tów podróżujących samochodem. Rzadziej niż raz w tygo-
dniu lub prawie nigdy nie parkował w tej części miasta je-
dynie co dziesiąty badany kierowca. Po rozszerzeniu stefy 
połowa badanych nie zmieniła swoich zachowań w zakresie 
parkowania, natomiast 15% badanych zmniejszyła często-
tliwość wjazdu w tę część miasta, a co trzeci z nich w ogóle 
zaprzestał wjeżdżać w obszar płatnej strefy parkowania, po-
zostawiając samochód poza nią. 

Największe zmniejszenie częstotliwości parkowania de-
klarują osoby parkujące wcześniej w tym obszarze miasta 
rzadziej niż raz w tygodniu: 21% respondentów z tej grupy 
parkuje rzadziej, a 39% zaprzestało parkować w tym ob-
szarze i pozostawia samochód poza strefą. W grupie osób, 
które uprzednio parkowały w przedmiotowym obszarze 
miasta kilka razy w tygodniu, 38% zadeklarowało zmniej-
szenie częstotliwości parkowania po wprowadzeniu opłat, 
a 23% całkowite zaprzestanie. Częstotliwość codziennego 
parkowania w strefie objętej płatnym parkowaniem ograni-
czyło 43% respondentów mających taki zwyczaj przed 
wprowadzeniem opłat, przy czym ¾ z nich zaprzestało 
w ogóle takich zachowań.

Respondenci, którzy nadal podróżują do pracy transpor-
tem indywidualnym i pozostawiają samochód w strefie 
płatnego parkowania, najczęściej parkują samochód w wy-
znaczonym miejscu i wnoszą opłaty narzucone przez miasto 
(31%), przy czym uprawnieniem do korzystania z miejsca 
parkingowego ¾ z nich jest wykupiony abonament, a ¼ – 
jednorazowa opłata. 28% kierowców pozostawia samochód 
na parkingu wewnętrznym zakładu pracy, a 27% na wyku-
pionym miejscu na prywatnym parkingu. Co siódmy kie-
rowca wjeżdża w strefę płatnego parkowania i próbuje za-

parkować poza wydzielonym płatnym miejscem np. na 
ulicy nie będącej drogą publiczną (np. droga wewnętrzna 
na osiedlu).

Czynniki wpływające na zachowania transportowe
Uzupełnieniem przeprowadzanych badań było badanie 
czynników mających wpływ na wybór poszczególnych 
środków transportu (rysunki 3–6). Jego wyniki potwier-
dzają słuszność postawionego założenia o wpływie instru-
mentów finansowych wykorzystujących opłaty za parko-
wanie na zmniejszenie zainteresowania podróżami trans-
portem indywidualnym. Konieczność wnoszenia opłat 
za parkowanie, a także trudność w znalezieniu wolnego 
miejsca do parkowania zmniejszają konkurencyjność samo-
chodów osobowych szczególnie w stosunku do transportu 
zbiorowego (kolejno 21% i 13% odpowiedzi). Dość często 
podkreślana jest konkurencyjność transportu publicznego 
pod względem kosztu podróży (17%). Na niższe koszty po-
dróżowania transportem zbiorowym nie wpływają wyłącz-
nie atrakcyjne ceny biletów, ale również brak konieczności 
ponoszenia opłat za parkowanie.

Respondenci, którzy do pracy podróżują w sposób nie-
zmotoryzowany (podróże piesze i rowerowe), wybierają tę 
formę przemieszczania głównie ze względu na ekologiczny 
i zdrowy styl życia, który środki te zapewniają (19,3% od-
powiedzi), a także bliską odległość miejsca zamieszkania od 
miejsca pracy (18,7%). Strefy płatnego parkowania stano-
wią również znaczący czynnik mający wpływ na dokony-
wany wybór (11,3%). Wprowadzanie utrudnień w parko-
waniu własnego samochodu – zarówno finansowych, jak 
dostępności – ma również duży wpływ na decyzje podej-
mowane przez pracowników podróżujących różnymi środ-
kami transportu (25,5% odpowiedzi).  

Warto również zwrócić uwagę na czynniki mające 
wpływ na wybór transportu indywidualnego. Najczęściej 
wskazywane w literaturze krótszy czas, wygoda i niezależ-
ność nie stanowią najważniejszych powodów wyboru trans-
portu indywidualnego. Główny powód dalszego korzysta-
nia z transportu indywidualnego wynika z realizowania 
podróży razem z dziećmi. Duże znaczenie odgrywa również 
niezadowalająca jakość transportu zbiorowego (np. często-
tliwość kursowania pojazdów, dostępność przystanku, czas 
przejazdu), w poprawie której należałoby upatrywać istot-
nego argumentu w uzyskaniu społecznej akceptacji stoso-
wania takich jak wprowadzone nowe strefy płatnego par-
kowania.

Podsumowanie
Powstrzymanie negatywnych efektów rozwoju motoryzacji 
indywidualnej, a wręcz ich zmniejszenie wymaga od po-
dróżujących zmiany zachowań transportowych w kierun-
ku większego wykorzystania środków transportu bardziej 
przyjaznych środowisku i społeczeństwu (podróże piesze, 
rowerowe, transport zbiorowy, intermodalny, carpooling 
itp.). W celu kształtowania bardziej zrównoważonych 
zachowań transportowych wykorzystuje się szerokie in-
strumentarium, w tym między innymi narzędzia finan-

Rys. 2. Obecne zachowania transportowe pracowników Urzędu Miasta Krakowa podróżują-
cych transportem indywidualnym w relacji dom–praca przed wprowadzeniem nowych stref 
płatnego parkowania
Źródło: opracowanie własne
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sowe. Wśród nich najczęściej wykorzystywane są opłaty 
za parkowanie samochodów, jak również opłaty za wjazd 
w określone części miasta. Choć często są przedmiotem 
dyskusji na temat zasadności ich stosowania, przykłady 
różnych miast, które tego typu instrumentarium wprowa-
dziły, dowodzą ich skuteczności. 

Przede wszystkim prezentowane wyniki badań przepro-
wadzonych wśród pracowników Urzędu Miasta Krakowa 
(duży zakład pracy, zatrudniający ponad dwa tysiące osób) 
również stanowią dowód ich skuteczności. Po rozszerzeniu 
strefy płatnego parkowania  co trzeci badany podróżujący 
do pracy własnym samochodem zmienił swoje zachowania 
transportowe: zrezygnował z podróżowania transportem 
indywidualnym na korzyść transportu zbiorowego, wspól-
nych podróży jednym samochodem oraz podroży intermo-
dalnych. Ponadto w grupie badanych, którzy po rozszerze-
niu strefy płatnego parkowania nie zmienili swoich zacho-
wań transportowych, zmniejszyła się częstotliwość podró-
żowania transportem indywidualnym przynajmniej w ob-
szarach objętych płatnym parkowaniem: 1/

3
 w ogóle nie 

wjeżdża w strefy płatnego parkowania, a 16% podróżuje 
samochodem w strefy płatnego parkowania rzadziej niż 
przed ich wprowadzeniem.
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Analiza i ocena funkcjonowania  
systemu „Parkuj i jedź” w Krakowie1

Streszczenie. Artykuł omawia najważniejsze kwestie dotyczące funk-
cjonowania krakowskiego systemu Parkuj i Jedź, który będąc ciągle 
w fazie doskonalenia, nie zyskał jeszcze popularności wśród mieszkań-
ców Krakowa i okolicznych miejscowości. Działanie parkingów syste-
mu, którego celem jest zachęcenie kierowców do przesiadki do trans-
portu publicznego, poddano badaniom, na podstawie których okre-
ślono stopień i cel ich wykorzystania przez użytkowników. Wskazano 
najważniejsze zidentyfikowane problemy związane z działaniem parkin-
gów P+R. Jako przykład miasta, w którym system P+R funkcjonuje 
sprawnie w oparciu wyłącznie o sieć transportu drogowego, podano 
Edynburg – miasto partnerskie Krakowa. Wprowadzone tam rozwią-
zania mogą być dla systemu krakowskiego przykładem, jak w stosun-
kowo niewielkim mieście umiejętnie zarządzać tego typu obiektami 
oraz planować działania marketingowe, niezbędne dla ich efektywnego 
funkcjonowania.
Słowa kluczowe: system Parkuj i Jedź, P+R, węzły przesiadkowe, za-
chowania komunikacyjne

Wprowadzenie
Kraków, dążąc do usprawnienia systemu komunikacji 
miejskiej, otwiera się na nowe rozwiązania. Jednym z nich 
jest wprowadzenie systemu Parkuj i Jedź (P+R, ang. Park 
and Ride), opierającego się na funkcjonowaniu parkin-
gów, pełniących jednocześnie rolę punktu przesiadkowe-
go. Pierwszy parking P+R Czerwone Maki, zlokalizowa-
ny w południowej części miasta, funkcjonuje od listopa-
da 2012 roku. We wrześniu 2013 roku w bezpośrednim 
sąsiedztwie Giełdy Balickiej powstał drugi parking tego 
rodzaju. 

Działanie systemu P+R zmierza do ograniczenia wyko-
rzystania samochodu indywidualnego, jako środka trans-
portu w mieście. Zachęca do wykonywania podróży łączo-
nych (samochód + środek transportu zbiorowego), a w 
związku z ciągle wzrastającym zatłoczeniem miast oraz po-
wodowanym przez samochody zanieczyszczeniem ma być 
alternatywą dla kontynuowania podróży do centrum włas-
nym pojazdem. 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014. Wkład autorów w publikację: I. Bartel 
30%, U. Duda 30%, B.Wiertel 40%.

Idea systemu P+R sprawdza się w wielu miastach eu-
ropejskich i amerykańskich, a także polskich. Jest on sze-
roko stosowany m.in. w Waszyngtonie, Los Angeles, 
Rotterdamie, Wiedniu czy Warszawie [1]. Sprawdza się 
również w miastach mniejszych, jak np. Edynburg [2]. 
W Krakowie system funkcjonował już w latach 90. XX 
wieku [3], jednak mała dbałość o promocję i rozwój przy-
czyniły się do jego stopniowej degradacji. Nowa koncepcja 
systemu P+R oparta na zapisach Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Krakowa [4][5] powstała w 2003 roku. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza działania obec-
nie funkcjonującego systemu krakowskich parkingów 
przesiadkowych P+R, określenie stopnia jego wykorzy-
stania, a także ocena jego organizacji na tle systemów 
wdrożonych w innych miastach europejskich. Wniosko-
wanie oparte zostało na obserwacjach funkcjonowania 
systemu i bazuje na przeprowadzonych pomiarach na każ-
dym z parkingów P+R w godzinach 7:00–16:00 prze-
ciętnego dnia roboczego. W wyniku pomiarów zgroma-
dzono dane: numery rejestracyjne każdego pojazdu wjeż-
dżającego na parking w okresie pomiaru, godzinę jego 
wjazdu oraz wyjazdu z parkingu. W każdym przypadku 
zapisywano stan zapełnienia parkingu w momencie roz-
poczęcia pomiaru o godz. 7:00 oraz jego zakończenia o godz. 
16:00. Dane zapisywano ręcznie we wcześniej sporządzo-
nych formularzach.

System P+R w Krakowie
Funkcjonujący obecnie system krakowski oparty jest na 
dwóch parkingach zarządzanych przez Zarząd Infras-
truktury Komunalnej i Transportu – ZIKiT, zlokalizowa-
nych na zachodnich obrzeżach miasta w rejonie istniejącej 
IV obwodnicy. Ich standard jest dostateczny: są to parkin-
gi placowe, zorganizowane w sąsiedztwie pętli tramwa-
jowych, co umożliwia użytkownikowi względnie szybką 
zmianę środka transportu. Należy jednak zaznaczyć, że tyl-
ko parking Czerwone Maki został od podstaw przygotowa-
ny z myślą o systemie P+R. Zgodnie z ideą Parkuj i Jedź, 
korzystanie z obydwu parkingów jest bezpłatne dla użyt-
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kowników, którzy poprzez posiadanie biletu na komunika-
cję miejską deklarują wykorzystanie jej środków w konty-
nuacji podróży do miejsca docelowego (system kontroli do-
stępu na parking jest obecnie wdrożony tylko na parkingu 
na P+R Czerwone Maki). Do wykorzystywania parkingów 
P+R jako miejsca stałego parkowania samochodów znie-
chęca przerwa technologiczna funkcjonowania parkingu, 
trwająca od 2:30 do 4:30. Za pozostawienie pojazdu na 
okres przekraczający czas trwania doby parkingowej zostaje 
naliczona opłata dodatkowa.

Charakterystyka i analiza wykorzystania parkingu P+R 
Czerwone Maki
Parking P+R Czerwone Maki zlokalizowany jest w połu-
dniowo-zachodniej części miasta. Stanowi dogodny punkt 
przesiadkowy dla osób wjeżdżających do Krakowa z okolic 
Skawiny, Myślenic (rys.1).

Bliskie położenie względem pętli tramwajowej pozwa-
la na szybką przesiadkę w tramwaje czterech linii dzien-
nych, których trasa umożliwia pasażerom bezpośredni 
dojazd do celów w ścisłym centrum miasta, a także na 
jego zachodnich oraz północno- i południowo-zachodnich 
obrzeżach (Płaszów, Krowodrza Górka, os. Piastów, Bieża-
nów). W porze nocnej dojazd do centrum zapewnia nocna 
linia tramwajowa kursująca docelowo do placu Central-
nego w Nowej Hucie. W szczycie porannym oraz popołu-
dniowym częstotliwość odjazdu tramwajów z pętli to 
około 3 minuty. 

Parking zaprojektowano na 195 miejsc postojowych 
dla samochodów, w tym 4 miejsca dla użytkowników nie-
pełnosprawnych. Wyposażony został w 10 stojaków na 
rowery oraz 2 automaty biletowe. Dla pasażerów prze-
znaczony jest niewielki terminal. Teren jest chroniony 
przez prywatną firmę. 

Pierwszy pomiar na terenie parkingu na Czerwonych 
Makach wykonano w ciągu dnia roboczego, w październi-
ku 2013 roku, w godzinach 7:00–16:00. Podczas pomiaru 
ręcznego zapisywano godzinę wjazdu i wyjazdu pojazdu 

oraz numer tablicy rejestracyjnej. Drugi pomiar został 
przeprowadzony w grudniu 2013 roku i obejmował zapisa-
nie godziny wjazdu oraz wyjazdu pojazdu. Był to pomiar 
automatyczny, wykonany za pomocą systemu kontroli do-
stępu, uruchomiony w pierwszych dniach grudnia 2013 
roku.

Po wykonaniu pomiarów, analizie poddano:
•	 zapełnienie parkingu,
•	 czas postoju pojazdów,
•	 identyfikacja użytkowników (rejon zamieszkania2).

Zapełnienie parkingu w kolejnych godzinach dnia ro-
boczego
Średnią zapełnienia parkingu w kolejnych godzinach dnia 
roboczego wyznaczono wzorem:

,                                (1)

gdzie:
P – liczba zajętych stanowisk postojowych w godzinie,
M – liczba dostępnych miejsc parkingowych ogółem.

2 Rejon zamieszkania ustalono na podstawie miejsca zarejestrowania pojazdu (kod 
tablicy rejestracyjnej)

Rys. 1. Lokalizacja parkingu P+R Czerwone Maki
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.maps.google.pl

Fot. 1. Parking P+R Czerwone Maki, w tle terminal autobusowy i petla tramwajowa (fot. B. 
Wiertel)

Fot. 2. Parking P+R Czerwone Maki wraz z infrastruktura dla osob niepelnosprawnych (fot. 
M. Wojtaszek)
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Analiza wykazała, że średnie zapełnienie parkingu 
w godzinach 7:00–16:00 w ciągu dnia roboczego wyno-
si około 40%. Oznacza to, że średnio ponad 50% stano-
wisk postojowych pozostaje ciągle do dyspozycji użyt-
kowników. Liczbę pojazdów parkujących na parkingu 
P+R w poszczególnych godzinach przedstawiono w ta-
beli 1. Rozkład stopnia zapełnienia parkingu w ciągu 
dnia (interwał godzinowy) przedstawiono w tabeli 2 oraz 
na rysunku 2. 

Zapełnienie parkingu wzrastała od godziny 7:00 do go-
dziny 12:00 w przypadku pierwszego pomiaru, który zo-
stał wykonany w październiku. Pomiar grudniowy wyka-
zał, że wzrastała ona od 7:00 do 13:00. W późniejszych 
godzinach liczba pojazdów zaczynała spadać, lecz bardzo 
powoli i nieznacznie. Uzyskane krzywe zapełnienia parkin-
gu P+R różnią się od tych uzyskiwanych na parkingach 
tego typu, np. w Warszawie. Tam krzywa zbliżona jest do 
krzywej rozkładu normalnego. Wynik analizy zapełnienia 
dowiódł, że duża liczba użytkowników przybyłych na par-
king rano pozostawiła na nim samochody aż do popołu-
dnia, co pozwala wnioskować, że wykorzystali oni parking 
zgodnie z przeznaczeniem, korzystając w dalszej podróży 
z systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie. 

Czas postoju pojazdów na parkingu
Zapisując numery rejestracyjne pojazdów, ustalono czas 
ich postoju. Wyniki przedstawiono w tabeli 3 oraz na ry-
sunku 3.

Największą grupę korzystających z parkingu stanowili, 
w okresie pomiarowym, użytkownicy parkujący dłużej niż 
7 godzin. Ich samochody stanowiły 41% wszystkich parku-
jących w ciągu dnia. Tak długi czas parkowania pozwala 
stwierdzić, że były to podróże obligatoryjne, wykonywane 
przez użytkowników P+R. Trudna do klasyfikacji pod 
względem celu podróży jest grupa pojazdów parkujących 
w okresie od 1 do 6 godzin. Przyjęto, że motywacja do po-
zostawienia pojazdu na parkingu P+R mogła być związana 
zarówno z chęcią wykorzystania w podróży środków komu-
nikacji miejskiej, jak również z lokalizacją parkingu w po-
bliżu celu podróży użytkownika. Mogły to być zatem po-
dróże zarówno fakultatywne, jak również obligatoryjne. Aż 
28 pojazdów, co stanowi 17% użytkowników parkingu w da-
nym dniu, korzystało z parkingu P+R nie dłużej niż przez 
30 min. Tutaj już łatwo stwierdzić, że są to przypadki nie-
prawidłowego wykorzystania parkingu P+R. Należy jed-
nak zauważyć, że tak duża liczba odnotowanych krótkich 
postojów mogła zostać spowodowana kilkuminutowymi 
wjazdami na parking w celu odebrania osoby oczekującej. 
Jest to przykład nieformalnego funkcjonowania systemu 
Kiss and Ride3, co może stanowić przesłankę do jego sfor-
malizowania.

3 W okresie pomiaru na parkingu P+R Czerwone Maki nie funkcjonował system 
kontroli dostępu oraz nie było formalnego miejsca przeznaczonego do krótkiego 
postoju K+R

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3

Rys. 2. Godzinowy rozkład zapełnienia parkingu P+R Czerwone Maki
Źródło: opracowanie własne

Czas postoju pojazdów na parkingu P+R Czerwone Maki
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Rys. 3. Histogram czasu postoju pojazdów na parkingu P+R Czerwone Maki
Źródło: opracowanie własne

Godzinowy rozkład zapełnienia parkingu P+R Czerwone Maki
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Tabela 2

Godzinowy rozkład zapełnienia parkingu P+R Czerwone Maki,  
wyrażony w procentach
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Struktura użytkowników parkingu,  
ze względu na rejestrację samochodów
W tabeli 4 oraz na rysunku 4 zestawiono użytkowników 
parkingu P+R Czerwone Maki, zarejestrowanych w dniu 
pomiaru według kodów tablic rejestracyjnych.

Podczas badania zidentyfikowano 162 pojazdy, z których 
51,23% stanowiły pojazdy zarejestrowane w Krakowie, nato-
miast 24,69% – pojazdy z powiatu krakowskiego. Dla powia-
tów wadowickiego i wielickiego odnotowano po pięć samo-
chodów – co odpowiada 3,09% ogółu pojazdów. Aż 85,80% 
wszystkich pojazdów stanowiły pojazdy z kodami tablicowymi 

Rys. 4. Liczba pojazdów na parkingu P+R Czerwone Maki wg kodów tablic rejestracyjnych
Źródło: opracowanie własne

Struktura użytkowników parkingu P+R Czerwone Maki  
ze względu na rejestrację samochodów

Województwo Miasto/powiat Liczba pojazdów Udział [%]

małopolskie

Kraków 83 51,23

85,80

powiat krakowski 40 24,69

powiat wielicki 5 3,09

powiat wadowicki 5 3,09

powiat chrzanowski 2 1,23

powiat oświęcimski 2 1,23

powiat bocheński 1 0,62

powiat brzeski 1 0,62

śląskie

Katowice 1 0,62

3,70

Sosnowiec 2 1,23

powiat cieszyński 1 0,62

Częstochowa 1 0,62

Jaworzno 1 0,62

mazowieckie
Warszawa 4 2,47

3,09
powiat garwoliński 1 0,62

podkarpackie
powiat strzyżowski 1 0,62

1,23
Tarnobrzeg 1 0,62

opolskie
powiat kluczborski 1 0,62

1,23
powiat prudnicki 1 0,62

lubelskie
powiat hrubieszowski 1 0,62

1,23
Chełm 1 0,62

świętokrzyskie
Kielce 1 0,62

1,23
powiat buski 1 0,62

dolnośląskie Wrocław 1 0,62 0,62

warmińsko-mazurskie Olsztyn 1 0,62 0,62

zachodnio-pomorskie Szczecin 1 0,62 0,62

inne Wielka Brytania 1 0,62 0,62

Tabela 4

Źródło: opracowanie własne

województwa małopolskiego. Pozostałe samochody zarejestro-
wano m.in. w województwach: śląskim (3,70%), mazowiec-
kim (3,09%), lubelskim, podkarpackim, opolskim, święto-
krzyskim – po 1,23%, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim, 
zachodnio-pomorskim – po 0,62%.

Charakterystyka i analiza parkingu P+R Giełda Balicka
Parking Parkuj i Jedź Giełda Balicka znajduje się w północ-
no-zachodniej części Krakowa (rys. 5).

Oferuje około 50 miejsc parkingowych i jest dostępny dla 
użytkowników w dni powszednie. W sobotę i niedzielę plac 
zajmuje giełda. Głównym punktem przesiadkowym w tym 
rejonie jest pętla tramwajowa Bronowice Małe, oddalona od 
parkingu o kilkaset metrów, a także przystanek autobusowy, 
który znajduje się przy wjeździe na parking. Linie autobusowe 
i tramwajowe obsługujące ten rejon umożliwiają podróżnym 
dojazd do centrum i na obrzeża miasta. W godzinach nocnych 
połączenie z miastem zapewniają: nocna linia tramwajowa 
oraz autobusowa, które umożliwiają dojazd do centrum oraz 
do wschodniej i północno-wschodniej części miasta.

Obserwacje na parkingu P+R przeprowadzono w grud-
niu 2013 roku w godzinach od 7:00 do 16:00. Analogicznie 
jak w przypadku parkingu P+R Czerwone Maki przeana-
lizowano:

•	 zapełnienie parkingu,
•	 czas postoju pojazdów,
•	 identyfikacja użytkowników (rejon zamieszkania4).

4 Rejon zamieszkania ustalono na podstawie miejsca zarejestrowania pojazdu (kod 
tablicy rejestracyjnej)

Rys. 5. Lokalizacja parkingu P+R Giełda Balicka
Źródło: opracowanie własne

Fot. 3. Wjazd na parking P+R Gielda Balicka (fot. M. Wojtaszek)
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Tabela 6

Czas postoju pojazdów na parkingu P+R Giełda Balicka

Czas postoju
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Liczba pojazdów 9 2 4 1 0 1 0 0 2 4 23

Udział procentowy [%] 39 9 17 4 0 4 0 0 9 17 100

Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Histogram czasu postoju pojazdów na parkingu P+R Giełda Balicka
Źródło: opracowanie własne

Zapełnienie parkingu w kolejnych godzinach dnia  
roboczego
Na podstawie przeprowadzonego pomiaru na parkingu 
P+R Giełda Balicka wyznaczono średnie zapełnienie par-
kingu w ciągu dnia roboczego (1), które jest równe 13%. 
Oznacza to, że parking w ciągu dnia pozostaje w większo-
ści pusty. Znajduje się na nim jedynie kilka samochodów. 
Wykorzystanie parkingu w poszczególnych godzinach 
przedstawiono w tabeli 5 oraz na rysunku 6.

Na parkingu P+R Giełda Balicka nie ma tak wyraźnej 
różnicy w wartościach jak na wcześniej analizowanym par-
kingu P+R Czerwone Maki. W tym przypadku ciężko wy-
znaczyć godziny szczytu komunikacyjnego (porannego 
i popołudniowego). W godzinach od 7:00 do 16:00 zapeł-
nienie parkingu nie zmieniało się znacząco. Wartości są do 
siebie podobne. Liczba samochodów znajdujących się na 
parkingu początkowo wzrasta, aż do godziny 11:00 (8 sa-
mochodów), by później zacząć maleć z niewielkimi waha-
niami. W dniu, w którym przeprowadzono obserwację, 
najwięcej samochodów na parkingu znajdowało się w go-
dzinach od 9:00–11:00, wtedy poziom zapełnienia parkin-
gu wyniósł 16%.

Czas postoju pojazdów na parkingu
Czas postoju pojazdów na analizowanym parkingu  
przedstawiono w tabeli 6 i na rysunku 7.
Największą grupę wśród wszystkich zarejestrowanych 
w czasie pomiaru użytkowników stanowiły te osoby, 
które korzystały z parkingu krócej niż 30 minut. Było to 
prawie 40% spośród wszystkich samochodów parkują-
cych w ciągu dnia. Te osoby korzystały z parkingu nie-
zgodnie z jego przeznaczeniem. W trakcie obserwacji 
zauważono, że często powodem była lokalizacja parkin-
gu w bezpośrednim sąsiedztwie Giełdy Balickiej, co za-
chęciło tych użytkowników do pozostawienia samocho-
du na krótki czas, w celu wykorzystania go jako parkin-
gu Giełdy Balickiej. Można również wywnioskować, że 
użytkownicy, którzy pozostawili pojazd na dłużej niż 7 
godzin (6 samochodów), korzystali z parkingu P+R 
zgodnie z jego ideą. Jednak jest to zaledwie 26% użyt-
kowników korzystających prawidłowo z parkingu Parkuj 
i Jedź. 

Struktura użytkowników parkingu ze względu na reje-
strację samochodów
W tabeli 7 i na rysunku 8 przedstawiono liczbę pojazdów 
korzystających z parkingu P+R Giełda Balicka w dniu po-
miaru według kodów tablic rejestracyjnych. 

W trakcie przeprowadzonych obserwacji zarejestrowa-
no w sumie 23 pojazdy. Wśród nich 47,83% stanowiły sa-
mochody pochodzące z powiatu krakowskiego, natomiast 
17,39% to pojazdy zarejestrowane w Krakowie. 
Odnotowano również użytkowników z powiatów: brze-
skiego, chrzanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, ol-
kuskiego, oświęcimskiego (po 4,35%), a także z innych 
województw, takich jak podkarpackie i świętokrzyskie (po 
4,35%).

Godzinowy rozkład zajętości parkingu P+R Giełda Balicka
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Tabela 5

Rys. 6. Godzinowy rozkład zapełnienia parkingu P+R Giełda Balicka
Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Fot. 4. Organizacja miejsc postojowych na parkingu P+R Gielda Balicka (fot. M. Wojtaszek)



31

TransporT miejski i regionalny 06 2014

Struktura użytkowników parkingu P+R Giełda Balicka  
ze względu na rejestrację samochodów

Województwo Miasto/powiat Liczba pojazdów Udział [ %]

małopolskie

powiat krakowski 11 47,83

91,30

Kraków 4 17,39

powiat brzeski 1 4,35

powiat chrzanowski 1 4,35

powiat gorlicki 1 4,35

powiat nowosądecki 1 4,35

powiat olkuski 1 4,35

powiat oświęcimski 1 4,35

podkarpackie powiat dębicki 1 4,35 4,35

świętokrzyskie powiat ostrowiecki 1 4,35 4,35

Źródło: opracowanie własne

Rys. 8. Liczba pojazdów na parkingu P+R Giełda Balicka według kodów tablic rejestracyjnych
Źródło: opracowanie własne

Tabela 7Przykład z Wysp Brytyjskich
Przykładem sprawnie funkcjonującego systemu P+R dla 
Krakowa może być miasto partnerskie Edynburg. W tym 
prawie 500-tysięcznym mieście funkcjonuje system siedmiu 
parkingów, opartych tylko na sieci linii autobusowych. W su-
mie oferują one ponad 4600 miejsc parkingowych [6] [7] [8]. 
Zapełnienie tych parkingów wynosi średnio ponad 40% [9]. 
Wszystkie parkingi są jednopoziomowe, dzięki czemu koszt 
budowy był niższy niż w przypadku parkingu wielopoziomo-
wego. Parkingi zarządzane są przez spółki Lothian Buses, First 
Scotrail oraz Stagecoach. Jest to przykład miasta o większej 
świadomości społecznej, dzięki której łatwiej było władzom 
samorządowym przekonać użytkowników samochodów pry-
watnych do pozostawienia pojazdów na parkingu i konty-
nuowania jazdy środkami transportu publicznego, pomimo 
faktu, iż P+R w Edynburgu oferuje użytkownikom przesiad-
kę z samochodu wyłącznie do autobusu, którego prędkość 
komunikacyjna jest niższa niż samochodu. O wiele lepiej niż 
w Krakowie funkcjonuje w Edynburgu także system informa-
cji. Potencjalny klient, odwiedzając główną stronę internetową 
miasta [2], jest informowany o tym, gdzie może zostawić sa-
mochód, ile miejsc na danym parkingu jest aktualnie wolnych 
oraz o warunkach korzystania z systemu. W systemie kra-
kowskim dopiero po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła Parkuj 
i Jedź klient może zorientować się, gdzie bezpłatnie zostawić 
samochód i przesiąść się w tramwaj lub autobus. Należy tutaj 
zwrócić uwagę na to, iż nie każdy potencjalny użytkownik sys-
temu jest zaznajomiony z pojęciem Parkuj i Jedź.

Podsumowanie
W trakcie obserwacji prowadzonych na parkingu systemu 
P+R Czerwone Maki w Krakowie zdiagnozowano nastę-
pujące problemy:

•	 brak dostatecznej informacji w Internecie o parkin-
gach i zasadach parkowania;

•	 brak odpowiedniego oznakowania parkingu w okoli-
cy ulic Grota Roweckiego, Bobrzyńskiego oraz Bun-
scha;

•	 brak sprawnie działającego systemu kontroli dostę-
pu, zezwalającego na wjazd tylko posiadaczom Kra-
kowskiej Karty Miejskiej lub pasażerom Komunika-
cji Miejskiej w Krakowie (dotyczy to pomiaru 
prowadzonego w październiku 2013 r.).

Problemy zdiagnozowane podczas obserwacji przepro-
wadzonych na parkingu P+R Balicka:

•	 brak dostatecznej informacji w Internecie;
•	 brak odpowiedniego oznakowania parkingu pomimo 

istniejących drogowskazów do obiektów użyteczności 
publicznej „P+R Balicka”;

•	 nieczytelne zlokalizowanie parkingu, sprawiające 
kłopot użytkownikom w trafności zlokalizowania go;

•	 brak jakiegokolwiek systemu kontroli dostępu na par-
king.

Poza wyżej wspomnianymi problemami wspólnym jest 
słabe zapełnienie parkingu. W przypadku P+R Czerwone 

Maki było to średnio 40% po ponad roku od uruchomienia. 
Dla P+R Balicka średnie zapełnienie wynosiło kilkanaście 
procent. Dla porównania, zapełnienie parkingu P+R 
Ursynów w Warszawie do poziomu około 70% trwało nieca-
łe 2 miesiące [10].

Wspólną cechą wykazaną w trakcie trwania badań był 
duży udział pojazdów korzystających z parkingów, które 
posiadały kod tablicy rejestracyjnej KR (miasto Kraków). 
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Wpływ funduszy europejskich  
na funkcjonowanie i rozwój kolei  
regionalnych w centralnej części województwa 
wielkopolskiego w latach 2006–20141

Streszczenie. Akcesja Polski do struktur Unii Europejskiej i możliwość 
skorzystania ze środków unijnych stały się motorem napędowym rozwoju 
infrastruktury kolejowej w naszym kraju. Przyznane środki wydatkowano 
na modernizację linii kolejowych wraz z infrastrukturą otaczającą, odno-
wę stacji i przystanków kolejowych, a także zakup taboru na potrzeby 
przewozów pasażerskich. W wyniku realizacji tych prac doinwestowane 
zostały nie tylko przewozy dalekobieżne, ale także regionalne. Celem ni-
niejszego artykułu jest określenie wpływu środków unijnych z perspekty-
wy UE 2007–2013 na poprawę funkcjonowania i rozwój wielkopolskich 
kolei regionalnych. Obszar badań obejmował centralną część wojewódz-
twa wielkopolskiego. W celu weryfikacji hipotez przeprowadzono analizy 
zmiany dostępności czasowej Poznania oraz oferty przewozowej w latach 
2006 i 2014. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na zauważalną 
poprawę dostępności stolicy regionu oraz wzrost liczby połączeń regional-
nych. Obserwowana poprawa w wielu przypadkach jest wynikiem zakoń-
czonych inwestycji w odnowę linii kolejowych, jak również zakupu nowo-
czesnego taboru pasażerskiego. W artykule poświęcono również osobny 
rozdział planom i możliwościom rozwoju kolei regionalnych, w tym kon-
cepcji budowy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kontekście dalszego 
wsparcia unijnego w ramach perspektywy 2014–2020.
Słowa kluczowe: pasażerskie przewozy regionalne, województwo wiel-
kopolskie, wpływ funduszy unijnych, Poznańska Kolej Metropolitalna

Wprowadzenie
Ostatnie 25 lat w historii naszego kraju to czas inten-
sywnego rozwoju społeczno-gospodarczego i okres nad-
rabiania zaległości infrastrukturalnych, które wyróżniają 
Polskę na tle państw Europy Zachodniej. Szczególnie istot-
ne zapóźnienia dotyczą szeroko rozumianej infrastruktury 
transportowej. Z uwagi na jej kapitałochłonność i długi 
okres realizacji inwestycji nadrobienie zaległości możliwie 
jest jedynie w długiej perspektywie przy jednoczesnej ko-
nieczności pozyskania środków finansowych z zewnątrz. 

Infrastruktura transportowa w kraju w ostatnich latach 
uległa dużym przeobrażeniom. Przede wszystkim zdecydo-
wanie przebudowano sieć drogową Polski. Powstanie no-
wych autostrad i dróg ekspresowych wpłynęło na poprawę 
dostępności wielu ośrodków w kraju. Jednocześnie zrealizo-
wano szereg inwestycji prowadzących do poprawy funkcjo-
nowania podstawowego środka transportu, jakim jest kolej. 
Jednakże poza nielicznymi wyjątkami (np. modernizacją linii 
Warszawa–Gdańsk) prace budowlane nie były prowadzone 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014. Wkład autorów w publikację: R. Bul 
50%, T. Resiński 50%.

na taką skalę, jak miało to miejsce w przypadku inwestycji 
drogowych. 

Największy wpływ na tempo rozwoju infrastruktury 
transportowej w ostatnich latach miały niewątpliwie fun-
dusze europejskie. Dzięki możliwości skorzystania z dodat-
kowych środków finansowych tempo modernizacji kraju 
wzrosło, spadło także bezrobocie, a jakość infrastruktury 
stale się podnosi. Fundusze europejskie przyczyniły się rów-
nież do poprawy funkcjonowania kolei w Polsce. Pomimo 
trwających obecnie modernizacji szlaków, które powodują 
znaczące utrudnienia dla podróżujących zarówno w ruchu 
regionalnym, jak i dalekobieżnym, poprawa funkcjonowa-
nia kolei jest zauważalna. Powstająca infrastruktura, nowo-
czesny tabor oraz wdrażane zmiany organizacyjne wpływa-
ją na rozwój tego środka transportu. 

Z uwagi na przeobrażenia przestrzenno-funkcjonalne 
zachodzące w regionach, szczególnie interesującym zagad-
nieniem badawczym są zmiany w funkcjonowaniu kolei 
regionalnych. Ze względu na możliwość skorzystania ze 
środków unijnych, także przez jednostki samorządowe, du-
żym przeobrażeniom ulegał również ten segment przewo-
zów kolejowych. Z punktu widzenia codziennego życia 
mieszkańców poszczególnych regionów i wielkich zespołów 
miejskich połączenia kolejowe regionalne mają fundamen-
talne znaczenie. Są one najczęściej podstawowym sposo-
bem przemieszczania się w dojazdach do pracy i szkół, stąd 
też ich znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego 
Polski jest bardzo istotne. Koleje regionalne są też kluczo-
wym elementem wpływającym na poprawę spójności re-
gionów, co podkreśla się w wielu dokumentach strategicz-
nych rangi krajowej i regionalnej (m.in. KPZK 2030, 
Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 
roku, Strategii Rozwoju Metropolii Poznań 2020).

Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych 
zmian funkcjonowania kolei regionalnych na obszarze cen-
tralnej części województwa wielkopolskiego w latach 2006 
– 2014 oraz określenie, w jakim stopniu wpływ na te zmia-
ny miały inwestycje zrealizowane dzięki pozyskaniu środ-
ków finansowych z Unii Europejskiej. Z uwagi na duży 
potencjał ekonomiczny regionu, szereg inwestycji infra-
strukturalnych realizowanych w ostatnich latach oraz wy-
raźne efekty prowadzonych działań, analizowany obszar 
jest szczególnie interesującym polem badawczym. W ra-
mach publikacji dokonano przeglądu inwestycji infrastruk-
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turalnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów fi-
nansowanych ze środków UE w perspektywie budżetowej 
2007–2013. Przeprowadzono także analizy dostępności 
czasowej i oferty przewozowej, które stanowią wskaźnik re-
zultatu wprowadzanych zmian. W dalszej części artykułu 
przedstawiono perspektywy rozwoju kolei regionalnych na 
badanym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem inwe-
stycji infrastrukturalnych oraz planowanych zmian organi-
zacyjnych na kolei.

Obszar badań (rys. 1) obejmował centralną część woje-
wództwa wielkopolskiego, tj. miasto Poznań oraz 14 po-
wiatów zlokalizowanych w odległości do 70 kilometrów od 
stolicy regionu, które cechuje dostępność czasowa Poznania 
do 60 minut. Wybór obszaru analiz podyktowany został 
także perspektywami rozwoju kolei na obszarze wojewódz-
twa po 2014 roku. Analizy wykonano dla wszystkich linii 
kolejowych położonych na badanym obszarze, na których 
w marcu 2014 roku prowadzone były pasażerskie przewozy 
kolejowe. Czas prowadzonych analiz przyjęto ze względu 
na potrzebę dokonania oceny inwestycji infrastruktural-
nych realizowanych w perspektywie budżetowej UE 2007 
– 2013. Z tego też względu badania wykonano dla roku 
2006 (przed realizacją projektów) i 2014 (po zrealizowaniu 
większości inwestycji).

Podstawę oceny zrealizowanych inwestycji stanowiły 
przeprowadzone analizy dostępności czasowej Poznania oraz 
oferty przewozowej na głównych szlakach prowadzących do 
miasta. Dane o liczbie połączeń oraz czasie przejazdów kolei 
regionalnych (dla dni roboczych) na badanym obszarze ze-

brano wg stanu z dnia 6 marca 2006 i 2014 roku. Informacje 
pozyskano przy wykorzystaniu Systemu Informacji Kolejowej 
HAFAS. Korzystano także z aktualnie obowiązującego roz-
kładu jazdy dostępnego na stronie internetowej Polskich 
Kolei Państwowych. W ramach prowadzonych analiz przy-
jęto, że na liczba połączeń będzie stanowiła sumę połączeń 
stacji lub przestanku kolejowego do i ze stacji Poznań 
Główny. Liczono połączenia bezpośrednie oraz relacje z prze-
siadką, która nie trwała więcej niż 30 minut. Jako czas połą-
czeń przyjęto najszybsze istniejące połączenie wykonywane 
pociągami regionalnymi lub osobowymi. 

Kolej jako podstawowy środek transportu publicznego  
w centralnej części województwa wielkopolskiego
Z uwagi na dużą powierzchnię województwa, ukształto-
wanie terenu, gęstą sieć transportową oraz silną trady-
cję kolejową w Wielkopolsce powyższy środek transpor-
tu stanowił zawsze podstawowy sposób przemieszczania 
się w regionie. Szczególnie duże znaczenie kolej miała 
w dojazdach do stolicy województwa – Poznania. Z uwa-
gi na bardzo korzystny rozkład linii kolejowych, tworzą-
cych układ gwiaździsty, którego punkt centralny stanowi 
Poznań, dostępność czasowa miasta przy wykorzystaniu 
kolei była przez wiele lat konkurencyjna w stosunku do 
innych środków transportu. 

W ostatnich latach sieć kolejowa województwa wielko-
polskiego ulegała dużym przeobrażeniom. Cześć linii zosta-
ło zmodernizowanych, jednocześnie zawieszono połączenia 
na szlakach, na których potoki podróżnych były niewielkie. 
Jak już wspomniano, główne szlaki kolejowe w centralnej 
części województwa wielkopolskiego prowadzą do stolicy 
regionu – Poznania. Poznański węzeł kolejowy skupia linie 
kolejowe wiodące w 9 kierunkach. Siedem z nich to szlaki 
o znaczeniu krajowym, dwie to linie regionalne, jednotoro-
we, niezelektryfikowane. Najważniejsze linie kolejowe wg 
polskiej nomenklatury zwane są magistralami kolejowymi. 
Spośród linii prowadzących do Poznania są to szlaki: 

•	 E20 (wg polskiej klasyfikacji linia nr 3) szlak Kuno-
wice–Terespol, tj. trasa w kierunku Wrześni, Konina, 
Warszawy oraz Buku, Opalenicy, Zielonej Góry i Ber-
lina;

•	 E59 (linia nr 351 i nr 271) szlak Świnoujście–Cha-
łupki, tj trasa w kierunku Rokietnicy, Szamotuł, 
Szczecina oraz Mosiny, Kościana, Leszna i Wrocławia;

•	 Linie kolejowe nr 352 i 395, które stanowią towaro-
wą obwodnicę Poznania. 

Następne w hierarchii ważności są linie główne, zwane 
także pierwszorzędnymi: 

•	 Linia kolejowa nr 353, czyli trasa w kierunku Gnie-
zna, Bydgoszczy i Gdańska;

•	 Linia kolejowa nr 272, czyli trasa w kierunku Jaroci-
na i Ostrowa Wielkopolskiego;

•	 Linia kolejowa nr 354, czyli trasa w kierunku Obor-
nik, Piły i Kołobrzegu;

•	 oraz mniejsze fragmenty linii, głównie łącznice kole-
jowe.

Rys. 1. Obszar przeprowadzonych analiz
Źródło: opracowanie własne
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Uzupełnieniem tego układu są linie drugorzędne, zwa-
ne także regionalnymi lub aglomeracyjnymi:

•	 Linia kolejowa nr 356 ze stacji Poznań Wschód w kie-
runku Wągrowca,

•	 Linia kolejowa nr 357 ze stacji Luboń w kierunku 
Wolsztyna. 

W przeszłości uruchamiano pociągi z Poznania przez 
Rokietnicę do Pniew oraz do Osowej Góry przez stację 
Puszczykówko. Aktualnie ruch pasażerski jest na tych li-
niach zawieszony. Stan techniczny infrastruktury kolejowej 
jest zróżnicowany. Przestarzałe urządzenia sterowania ru-
chem obsługujące niektóre linie uniemożliwiają wprowa-
dzenie dużej liczby pociągów, a zły stan torów powoduje 
konieczność wprowadzania ograniczeń szybkości. W kon-
sekwencji powodowało to stałą degradację infrastruktury, 
wycofywanie pociągów i zamykanie linii. Miało to miejsce 
na liniach do Pniew, Śremu i Sierakowa. [1].

Z uwagi na charakterystykę kolei jako środka transpor-
tu i jej zdolność do przewozów masowych, dużo mniejsze 
znaczenie mają pozostałe linie kolejowe na analizowanym 
obszarze. Przewozy pasażerskie do dziś funkcjonują na linii 
359 Zbąszyń–Wolsztyn–Leszno. Do marca 2013 roku ko-
leje regionalne przewoziły pasażerów także na linii 281 na 
odcinku Jarocin–Września–Gniezno. Obecnie kursowanie 
pociągów na tej linii zostało zawieszone. W latach 2010–
2012 w związku z przebudową linii 356 Poznań–Wągrowiec 
reaktywowano linię 206 na odcinku Rogoźno Wlkp.– 
Wągrowiec. W marcu 2012 roku w związku z zakończe-
niem prac połączenia na tej linii zostały zlikwidowane. Na 
pozostałych szlakach kolejowych, na obszarze objętym ana-
lizami, nie prowadzi się obecnie przewozów pasażerskich. 
Warto zatem podkreślić, że obecnie to połączenia kolejowe 
z Poznaniem mają decydujące znaczenie w kwestii wyko-
rzystania tego środka transportu. 

Jednostką samorządu terytorialnego odpowiedzialną za 
organizację systemu kolei regionalnych w województwie 
jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 
Na badanym obszarze centralnej części województwa wiel-
kopolskiego funkcjonuje dwóch regionalnych przewoźni-
ków kolejowych, tj. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. oraz 
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Koleje Wielkopolskie (spół-
ka będąca w całości własnością samorządu województwa 
wielkopolskiego). Przewoźnik uruchamia 7 połączeń na ob-
szarze województwa, w tym 5 prowadzących do stolicy re-
gionu. Pozostałe połączenia obsługiwane są przez spółkę 
Przewozy Regionalne, której właścicielami są wszystkie sa-
morządy wojewódzkie w kraju.

Przewozy kolejowe stanowią podstawowy środek trans-
portu w regionie, na co wskazują wyniki prowadzonych 
badań. Liczba pasażerów korzystających codziennie z dwor-
ca Poznań Główny wynosi 50 tysięcy. [2]. Dworzec główny 
w Poznaniu jest drugim najważniejszym węzłem kolejo-
wym w ruchu pasażerskim w Polsce (wg danych PKP rocz-
nie korzysta z niego 17,1 mln pasażerów). Udział kolei 
w strukturze środków transportu w regionie oscyluje wg 
różnych badań w granicach 7–10%. Obok transportu sa-

mochodowego i komunikacji gminnej (autobusowej i tram-
wajowej) kolej stanowi niewątpliwie podstawowy sposób 
przemieszczania się w drodze do pracy i do szkół.

Istotną rolę kolei jako ważnego środka transportu w re-
gionie potwierdzają wyniki badań natężenia ruchu na po-
szczególnych liniach kolejowych. Jedne z najnowszych po-
miarów potoków pasażerskich wykonano w ramach projek-
tu „Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi 
transportowe Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” w 2012 
roku. Badaniu poddano wszystkie linie kolejowe prowadzą-
ce do Poznania, analizowane jednocześnie w niniejszym ar-
tykule. 

Spośród szlaków kolejowych prowadzących do główne-
go miasta regionu największe natężenie ruchu pasażerskie-
go ma miejsce na linii 271 w kierunku Leszna. Linia ta, 
mimo nie najlepszego stanu technicznego, stanowi jeden 
z najbardziej obciążonych szlaków w Polsce. Znaczne prze-
pływy pasażerskie cechują także linię kolejową nr 353 
Poznań–Inowrocław (szczególnie na odcinku Poznań– 
Gniezno). Równie intensywnie wykorzystywanym szlakiem 
jest linia nr 3 Poznań–Konin. Na linii nr 3 w kierunku 
Nowego Tomyśla największe potoki pasażerskie odnoto-
wuje się pomiędzy dworcem Poznań Główny a stacją 
w Buku. Linia 272 w kierunku Jarocina charakteryzuje się 
dużymi potokami pasażerskimi (prawie 4,5 tysiąca osób na 
dobę) w okolicach Poznania. Ważnym szlakiem w przewo-
zach aglomeracyjnych i regionalnych jest linia 351 Poznań 
– Krzyż. Największe potoki pasażerskie w pociągach regio-
nalnych na tym szlaku występują na odcinku od Szamotuł 

Rys. 2. Potoki pasażerskie w kolejach regionalnych na analizowanych szlakach w ciągu doby 
(2012)
Źródło: Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi transportowe Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, 2012
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do stacji Poznań Główny. Szlak prowadzący z Poznania do 
Piły jest spośród linii o znaczeniu krajowym na obszarze 
aglomeracji zdecydowanie najmniej wykorzystywany. Istotne 
znaczenie w przewozach aglomeracyjnych mają linie 356 
do Wągrowca i 357 w kierunku Wolsztyna. Największe po-
toki pasażerskie na linii 356 występują pomiędzy dworcem 
Poznań Wschód a Czerwonakiem (ponad 2 tysiące osób na 
dobę). Spora liczba pasażerów dociera do Murowanej 
Gośliny i Skoków. 

 
Kluczowe inwestycje infrastrukturalne na kolei  
w perspektywie budżetowej Ue 2007–2013
Akcesja Polski do struktur Unii Europejskiej spowodowała 
niespotykany dotąd wzrost nakładów na rozwój transportu 
kolejowego, w tym regionalnych przewozów pasażerskich. 
Z samego Funduszu Spójności na inwestycje kolejowe w la-
tach 2004–2006 przeznaczono blisko 5,7 mld zł. W dal-
szym ciągu (2014) wydawanych jest kolejnych 20 mld 
zł z perspektywy lat 2007–2013. Jednym z efektów tak 
rozległych inwestycji jest m.in. odnowa 2,3 tysiąca kilome-
trów linii kolejowych w całym kraju oraz zakup nowego 
taboru dla przewoźników krajowych i regionalnych. 

W perspektywie budżetowej UE lat 2007–2013, w wo-
jewództwie wielkopolskim zrealizowano łącznie 14 projek-
tów służących poprawie infrastruktury kolejowej, z czego 5 
(na łączną kwotę 1,7 mld zł – 0,9 mld zł dofinansowania 
z UE) dotyczyło pośrednio lub bezpośrednio pasażerskich 
przewozów regionalnych.

Pierwszą grupę inwestycji stanowiły modernizacje linii 
kolejowych (rys. 3). Zostały one określone jako pośrednio 
dotyczące regionalnych przewozów pasażerskich z uwagi 
na fakt, iż ich realizacja nie dotyczyła poprawy jakości wy-
łącznie przewozów regionalnych, ale także pozostałych ty-
pów przewozów: pasażerskich dalekobieżnych i towaro-
wych. W ramach tych inwestycji zmodernizowano łącznie 
155 kilometrów dróg żelaznych wraz z otaczającą je infra-
strukturą techniczną za łączną kwotę 1,2 mld zł (734 mln 
zł dofinansowania z UE). 

Jednym z najistotniejszych projektów infrastruktural-
nych realizowanych na obszarze województwa wielkopol-
skiego jest przeprowadzana obecnie modernizacja 33,3 kilo-
metrowego fragmentu dwutorowej linii kolejowej nr 271 
(E59) na trasie Wrocław–Poznań, na odcinku Czempiń– 
Poznań. Jest ona pierwszą z trzech części zadania obejmują-
cego odnowę trasy kolejowej łączącej Poznań i Wrocław. 
Całkowity koszt projektu wynosi ponad 940 mln zł, z czego 
blisko 570 mln (60% kosztów) pochodzi z Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Prace nad tą inwestycją rozpoczęły się w kwiet-
niu 2013 roku, a ich ukończenie planowane jest przed 30 
czerwca 2015. Głównym celem projektu jest kompleksowa 
modernizacja układu torowego, sieci trakcyjnej oraz infra-
struktury towarzyszącej (przebudowa urządzeń sterowania 
ruchem i urządzeń zasilania). Prace te umożliwią wzrost 
prędkości przejazdów pociągów do 160 km/h z możliwością 
szybkiego przystosowania trasy do prędkości 200 km/h. 
Z punktu widzenia regionalnych przewozów pasażerskich, 

oprócz zwiększenia prędkości przejazdów pociągów istot-
nym elementem inwestycji jest również kompleksowa od-
nowa stacji kolejowych w Czempiniu, Mosinie i Luboniu, 
a także przebudowa peronów i przejść podziemnych na 
przystankach: Iłówiec, Drużyna Poznańska, Puszczykówko, 
Puszczykowo i Poznań Dębiec. 

Przykładem zakończonej inwestycji kolejowej, finan-
sowanej w ramach funduszy unijnych perspektywy lat 
2007–2013, w województwie wielkopolskim jest moder-
nizacja 50-kilometrowego odcinka jednotorowej niezelek-
tryfikowanej linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód– 
Bydgoszcz na odcinku Poznań Wschód–Gołańcz. Trasa ta 
łączy z Poznaniem takie ośrodki miejskie jak Murowana 
Goślina czy Wągrowiec. Jest to szlak bardzo istotny 
z punktu widzenia rynku pracy – każdego dnia wielu 
mieszkańców ww. miast dojeżdża do pracy do Poznania, 
jak również znaczna liczba osób przemieszcza się nim 
z Poznania do firm położonych w rejonie tej linii. Celem 
projektu, który trwał od czerwca 2011 do lipca 2013 
roku, była modernizacja układu torowego oraz infrastruk-
tury towarzyszącej (w tym m.in. urządzeń sterowania ru-
chem) tak, aby pociągi mogły poruszać się tą trasą z pręd-
kością do 120 km/h. Ważnym elementem przedsięwzięcia 
była budowa dwóch nowych przystanków kolejowych: 
Czerwonak Osiedle oraz Zielone Wzgórza (stacja w grani-
cach Murowanej Gośliny). Całkowity koszt projektu wy-
niósł 153,6 mln zł. Beneficjent projektu, poznański od-
dział PKP Polskich Linii Kolejowych, zapewnił wkład 
własny w wysokości 58 mln zł. Pozostała część – 95,5 mln 
zł (76,9%) została zapewniona dzięki dofinansowaniu ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007–2013. 

Rys. 3. Modernizowane i rewitalizowane linie kolejowe w latach 2006–2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie SkyscraperCity.com, 2014
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W latach 2007–2013 w województwie wielkopolskim 
realizowana była również modernizacja linii kolejowej nr 
357 Sulechów–Luboń na odcinku Wolsztyn–Luboń. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 115 mln zł, z czego 72 
mln pochodziły z EFRR w ramach WRPO w latach 2007–
2013. Celem dwuetapowej inwestycji była wymiana na-
wierzchni torowej na odcinku odpowiednio 73 i 11 kilome-
trów oraz infrastruktury pomocniczej potrzebnej do zwięk-
szenia prędkości kursowania pociągów do 110 km/h. W ra-
mach przedsięwzięcia, realizowanego w okresie od marca 
2011 do sierpnia 2012 roku, wybudowano również nowe 
perony na stacjach Stęszew, Szreniawa i Wiry, a także nowy 
przystanek kolejowy w Kotowie. Inwestycja pozwoliła na 
zwiększenie liczby pociągów kursujących na tej trasie oraz 
skrócenie czasu dojazdu. 

Kluczową inwestycją realizowaną w latach 2006–2009 
była również przebudowa Poznańskiego Węzła kolejowego 
w ciągu linii nr 3 (E20). Koszt inwestycji wyniósł 105 mi-
lionów euro. W ramach prac zbudowano rozjazdy, wyre-
montowano stacje i przystanki, a także wymieniono 21 ki-
lometrów torów. Przepustowość linii kolejowej wzrosła na 
skutek przystosowania szlaku do maksymalnej prędkości 
do 160 km/h. 

Zrealizowany w latach 2011–2014 przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego zakup 22 nowoczesnych, 
elektrycznych zespołów trakcyjnych EN-76 „Elf ” (fot. 1) 
stanowił drugą, tuż po modernizacji linii E59, największą 
inwestycję kolejową zrealizowaną przy współudziale fundu-
szy unijnych w Wielkopolsce i zarazem największy tego ro-
dzaju zakup pociągów EZT w skali kraju. Całkowita war-
tość projektu wyniosła blisko 470 mln zł, z czego 162 mln 
pochodziły z WRPO 2007–2013. Nowoczesne pociągi za-
siliły flotę Kolei Wielkopolskich – spółki należącej do 
Województwa Wielkopolskiego, dysponującej dotychczas 
22 autobusami szynowymi i 6 gruntownie zmodernizowa-
nymi Elektrycznymi Zespołami Trakcyjnymi. Składy są 
obecnie wykorzystywane na 2 liniach przystosowanych do 
obsługi ruchu dużych prędkości (do 160 km/h), tj. na linii 
kolejowej nr 3 na odcinkach Poznań Główny–Kutno, 
Poznań Główny–Zbąszynek oraz na linii kolejowej nr 353 
na odcinku Poznań–Mogilno. 

Realizowane w województwie wielkopolskim w latach 
2007–2013 projekty modernizacji linii kolejowych oraz za-
kup taboru na potrzeby przewozów pasażerskich uznać nale-
ży niewątpliwie za szczególnie ważne i trafne działania 
usprawniające działanie kolei regionalnych. Wszystkie omó-
wione inwestycje, mimo spotęgowanych utrudnień na po-
czątku ich realizacji, spowodowały w konsekwencji podnie-
sienie jakości połączeń między dynamicznie rozwijającą się 
aglomerację poznańską a stolicą regionu – miastem Poznań. 
Efekty takie, jak choćby skrócony czas dojazdu na skutek 
modernizacji linii kolejowych oraz poprawiony komfort po-
dróżowania za sprawą nowoczesnego taboru, są czynnikami, 
które wobec codziennych migracji wahadłowych mieszkań-
ców aglomeracji do pracy, szkoły lub w celu realizacji innych 
usług, stawiają transport szynowy na bardziej konkurencyj-
nej pozycji wobec innych form transportu. 

Oferta przewozowa i dostępność czasowa kolei regionalnych 
w latach 2006 i 2014
Podstawowym celem realizacji inwestycji było zwiększenie 
atrakcyjności kolei jako środka transportu w województwie 
wielkopolskim Obok takich elementów wpływających na 
atrakcyjność jak: komfort podróży, przystępna cena czy 
punktualność, duże znaczenie ma dostępność czasowa 
oraz jakość oferty przewozowej. Jest to szczególnie ważne 
w przypadku kolei regionalnej, którą charakteryzują krót-
sze i częstsze przemieszczenia niż w kolejach dalekobież-
nych. W celu dokonania oceny dostępności czasowej oraz 
oferty przewozowej przeprowadzono analizę zmiany liczby 
połączeń oraz czasu dojazdu do Poznania w kolejach regio-
nalnych w roku 2006 i 2014. Pozwoliło to na zobrazowanie 
przemian, jakie dokonały się w aspekcie funkcjonowania 
kolei regionalnych w odstępie 8 lat. Zdobyte informacje 
posłużyły również do oceny potencjalnych efektów inwe-
stycji, jakie realizowane były na kolei z udziałem funduszy 
perspektywy budżetowej UE 2007–2013. 

Przeprowadzone analizy wskazują, iż w roku 2014 w sto-
sunku do roku 2006, w przypadku zdecydowanej większo-
ści linii kolejowych prowadzących do Poznania oferta prze-
wozowa uległa zdecydowanej poprawie. Jednocześnie mia-
ło to swoje przełożenie na zwiększenie liczby połączeń mię-
dzy miejscowościami na danej linii kolejowej (rys. 4). 

Największą poprawę sytuacji, tj. wzrost o 15 lub więcej 
połączeń w ciągu doby, zaobserwowano na przystankach 
zlokalizowanych na linii nr 351, na odcinku Poznań–
Szamotuły. Nieco mniejszy, lecz nadal istotny, wzrost śred-
nio o około 10–15 połączeń odnotowano na linii kolejowej 
nr 353 (na odcinku Poznań–Gniezno), nr 356 (na odcinku 
Poznań–Wągrowiec) oraz nr 3 (na odcinku Września–
Słupca). Drugą grupę stanowią odcinki linii kolejowych, na 
których zaobserwowano niższy wzrost liczby połączeń (od 5 
do 10). Są to linie: nr 3 (Poznań–Nowy Tomyśl), nr 272 (na 
odcinku Poznań–Jarocin), nr 357 (na odcinku Poznań–
Wolsztyn) i nr 356 (na odcinku Wągrowiec–Gołańcz). 

Jedynym szlakiem, na którym w 2014 roku zaobserwo-
wano ubytek liczby połączeń w stosunku do 2006, była li-
nia nr 271 na odcinku Poznań–Leszno. Sytuacja ta wynika 
jednakże z prowadzonych obecnie prac modernizacyjnych 
na odcinkach tej linii, co skutkuje czasową redukcją liczby 
obsługiwanych połączeń. W celu ograniczenia niedogodno-

Fot. 1. Elektryczny zespół trakcyjny EN-76 „Elf” w barwach Kolei Wielkopolskich
Źródło: Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., 2014
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ści dla podróżujących z uwagi na znaczne potoki pasażer-
skie na szlaku w ruchu dobowym wyraźnie zwiększono po-
jemność składów (jedno połączenie obsługują najczęściej 2 
lub 3 EZT).

Biorąc pod uwagę wyniki powyższej analizy, należy za-
uważyć, że wyraźnie poprawiła się oferta przewozowa na 8 
z 9 ważnych szlaków kolejowych w centralnej części woje-
wództwa wielkopolskiego. W sposób szczególny widać to 
na liniach łączących stolicę województwa z miejscowościa-
mi położonymi przy głównych szlakach w kierunku 
Szamotuł, Gniezna i Gołańczy. 

Drugim analizowanym aspektem, wpływającym na 
funkcjonowanie kolejowych przewozów regionalnych, są 
zmiany dostępności czasowej Poznania z miejscowości poło-
żonych w centralnej części województwa wielkopolskiego. 
Porównanie czasu dojazdu do stolicy regionu w roku 2006 
i 2014 (rys. 5) pozwala na stwierdzenie, że na sporej części 
badanego obszaru dostępność się poprawiła. Szczególnie 
pod tym względem wyróżnia się obszar zlokalizowany 
wzdłuż zmodernizowanej dzięki funduszom unijnym linii 
kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec–Gołańcz oraz ob-
szar położony wzdłuż linii kolejowej nr 353 na odcinku 
Poznań–Gniezno. Istotną poprawę dostępności dostrzec 
można również wzdłuż linii kolejowej nr 3 (szczególnie na 
odcinku Nekla–Słupca) oraz nr 357 na odcinku Poznań–
Wolsztyn. Pogorszenie dostępności czasowej w porównaniu 
z rokiem 2014 ma miejsce na linii 271 z Leszna do Poznania. 
W wyniku prowadzonych prac modernizacyjnych, czas 
przejazdu uległ wydłużeniu o ponad 10 minut. Wydłużony 
czas przejazdu w porównaniu z 2006 rokiem cechuje także 

linię kolejowa nr 272 na odcinku Środa Wielkopolska–
Jarocin. Pociągi pokonują tę trasę o około 5 minut dłużej 
niż w 2006 roku. 

Obecnie najlepszą dostępnością czasową Poznania cha-
rakteryzuje się zachodnia i wschodnia część województwa 
wielkopolskiego. Na uwagę zasługuje to, iż dostępność cza-
sowa ważnych ośrodków powiatowych zlokalizowanych 
w przedziale od 30 do 50 kilometrów od Poznania 
(Września, Oborniki Wielkopolskie, Środa Wielkopolska, 
Gniezno, Szamotuły, Nowy Tomyśl) jest podobna i oscyluje 
w okolicach 30–40 minut. Trasy, na których obserwuje się 
skrócenie okresu podróży, w dużej mierze pokrywają się 
z mapą realizacji inwestycji z funduszy europejskich. Na 
uwagę w tym względzie zasługuje przede wszystkim spa-
dek długości czasu przejazdu na zmodernizowanych liniach 
kolejowych nr 356 na odcinku Wągrowiec–Gołańcz oraz 
357 na odcinku Poznań–Wolsztyn. Poprawę dostępności 
zauważyć można także na trasach, gdzie przewozy obsłu-
guje nowoczesny tabor zakupiony przez samorząd woje-
wództwa wielkopolskiego, tj. na linii kolejowej nr 353 na 
odcinku Poznań–Gniezno oraz na linii kolejowej nr 3 na 
odcinku Nekla–Słupca. 

Perspektywy rozwoju kolei regionalnej w województwie 
wielkopolskim po 2013 roku
Na podstawie ustaleń Rady Europejskiej z 8 lutego 2013 
roku Polska wynegocjowała na lata 2014–2020, w ramach 
nowej perspektywy budżetowej UE, ok. 106 mld euro. Rząd 
Polski w przyjętej Umowie Partnerstwa – tj. dokumencie 
określającym, w jaki sposób Polska zamierza wydatkować 

Rys. 4. Zmiana liczby połączeń w ciągu doby na analizowanym obszarze w latach 2006–2014
Źródło: opracowanie własne

Ryc. 5. Zmiana dostępności czasowej Poznania na analizowanym obszarze w latach 2006 
– 2014
Źródło: opracowanie własne
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środki unijne, w uzgodnieniu z Komisją Europejską ustalił, 
iż 60% ww. kwoty przeznaczone zostanie na programy re-
gionalne, a pozostałe 40% wydatkowane będzie na szcze-
blu centralnym za pomocą 6 programów krajowych. Na 
indywidualny program województwo wielkopolskie otrzy-
mało blisko 2,5 mld mln euro.

Prace nad regionalnym programem operacyjnym rozpo-
częte zostały w Wielkopolsce w 2013 roku. Przyjęcie osta-
tecznego kształtu dokumentu, który otrzymał nazwę 
„Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 
2014+”, nastąpiło drogą uchwały Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego w dniu 4 kwietnia 2014 roku. WRPO 
2014+ składa się z 10 osi priorytetowych, tj. dziedzin tema-
tycznych, na które mają być przeznaczane fundusze unijne 
[3]. Z punktu widzenia rozwoju transportu w regionie naj-
istotniejszą osią priorytetową jest oś nr 5 pt. „Transport”. 
Określa ona, iż województwo wielkopolskie, z punktu wi-
dzenia realizacji swoich celów rozwojowych, prowadzić bę-
dzie działania w 2 typach obszarów interwencji: 

•	 zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie 
węzłów drugo- i trzeciorzędnych z infrastrukturą 
TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi (Priorytet 
inwestycyjny 7.2);

•	 rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jako-
ści i interoperacyjnych systemów transportu kolejo-
wego oraz propagowanie działań służących zmniej-
szeniu hałasu (Oś priorytetowa 5. Transport. Priorytet 
inwestycyjny 7.4. ).

Z punktu widzenia rozwoju transportu kolejowego szcze-
gólnie godnym uwagi jest Priorytet inwestycyjny 7.4. Jego 
realizacja ma prowadzić do poprawy warunków dla trans-
portu kolejowego, zwłaszcza w wymiarze regionalnym, któ-
rego istotę wielokrotnie podkreśla się w dokumencie. W ra-
mach tego priorytetu zakłada się podjęcie działań skierowa-
nych na odnowę szczególnie zdekapitalizowanych odcinków 
linii kolejowych poza siecią TEN-T, które negatywnie wpły-
wają na mobilność mieszkańców, a także obniżają konkuren-
cyjność kolei wobec innych form transportu. Ważnym aspek-
tem w planach inwestycyjnych jest również zakup nowego 
taboru, który umożliwi uzupełnienie obecnego już wysłużo-
nego, a także pozwoli na poszerzenie świadczonych usług 
oraz wzrost ich jakości i konkurencyjności. W przypadku 
taboru zakłada się również przeznaczenie części środków na 
działania związane z jego obsługą i serwisowaniem. WRPO 
2014+ zakłada również inwestowanie środków unijnych 
w odnowę infrastruktury dworcowej, będącej w wielu przy-
padkach w stanie dewastacji, co w znaczący sposób wpływa 
na komfort odbywania podróży. 

Obszarem, który ma szansę stać się największym bene-
ficjentem Programu, jest teren północnej Wielkopolski 
obejmujący subregion pilski. W ramach WRPO 2014+ 
planowana jest m.in. realizacja projektu „Modernizacja linii 
kolejowej nr 354 na odcinku Poznań Główny–Piła 
Główna”. Plany województwa przewidują, że szlak zostanie 
poddany kompleksowej modernizacji, całkowitej wymianie 
podlegać ma zarówno torowisko, jak i sieć trakcyjna. 

Pomimo że linia pozostanie szlakiem jednotorowym na od-
cinku od mostu na Warcie w Obornikach do Dziembówka 
k. Piły wyraźnie zwiększy się przepustowość linii, co po-
zwoli na uruchomienie większej liczby połączeń. Analizy 
wskazują, że podróż z Piły do Poznania skróci się aż o 46 
minut. Inwestycja ta jest szczególnie istotna dla regionu ze 
względu na znaczną rozciągłość południkową, która powo-
duje problemy w dostatecznym skomunikowaniu północ-
nych i południowych krańców województwa z jego częścią 
centralną [4].

Innym projektem, który wskazywany jest w WRPO 
2014+ jest program zakupu i modernizacji taboru dla po-
trzeb regionalnego i metropolitalnego ruchu kolejowego 
(na jego realizację przewiduje się aż 150 mln euro). 
Korzyścią, której można się spodziewać w związku z zapla-
nowanymi inwestycjami, jest zmiana zachowań podróżują-
cych. Inwestycje w odnowę linii kolejowych, nowy tabor 
umożliwiający częstsze i komfortowe połączenia. Odnowa 
infrastruktury dworcowej powinna wpłynąć również na 
podniesienie atrakcyjności kolei jako środka transportu 
i przyczynić się do rezygnacji z indywidualnej komunikacji 
samochodowej. Wiąże się z tym szereg korzyści środowi-
skowych dla całego regionu, a także ekonomicznych i orga-
nizacyjnych. 

Obok WRPO 2014+ dużą liczbę wielkich projektów 
kolejowych zapisano w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 [5]. Realizowane 
one będą w formie pozakonkursowej. Są wśród nich rów-
nież projekty modernizacji linii kolejowych w centralnej 
części województwa wielkopolskiego tj.:

•	 modernizacja linii kolejowej nr 351(E59) na odcinku 
Poznań Główny–Szczecin Dąbie,

•	 modernizacja linii kolejowej nr 271 (E59) na odcinku 
Rawicz–Czempiń,

•	 przebudowa linii kolejowej nr 3 E20 na odcinku So-
chaczew–Swarzędz,

•	 modernizacja linii kolejowej 352 (C–E 20) Swarzędz 
– Poznań Górczyn.

Ważnym narzędziem finansowym będą też Zintegro-
wane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Mają objąć one 
przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez samorządy, 
które tworzą tzw. obszary funkcjonalne. W wyborze in-
westycji do realizacji będą brały również udział samorządy 
wojewódzkie, gdyż pieniądze zapisano w regionalnych 
programach operacyjnych. Ideą ZIT jest przede wszyst-
kim zwiększenie wzajemnego oddziaływania sąsiadują-
cych ze sobą samorządów leżących w obrębie tej samej 
aglomeracji. Na realizację „poznańskiego” ZIT-u przewi-
dziano 160 mln euro. W ramach ZIT mają powstać nowe 
dworce i przystanki kolejowe, a obecnie istniejące zostaną 
przebudowane. Dodatkowo w ich pobliżu pojawią się par-
kingi oraz centra usługowe. Największym projektem re-
alizowanym w ramach ZIT będzie budowa funkcjonal-
nych punktów przesiadkowych wokół stacji przystanków 
kolejowych, na które przeznaczone zostało ponad 109 
mln euro [6]. 
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Jednym z kluczowych przedsięwzięć pozwalających na 
wykorzystanie w pełni możliwości przewozowych kolei na 
obszarze centralnej części województwa wielkopolskiego 
stanowi projekt uruchomienia Poznańskiej Kolei Metro-
politalnej. Koncepcja budowy systemu kolei metropoli-
talnej zakłada wykorzystanie w pełni istniejącej sieci kole-
jowej w celu zwiększenia liczby osób korzystających z tej 
formy transportu. System ten oferowałby możliwość 
szybkich przemieszczeń pomiędzy stolicą województwa 
a jego szeroko rozumianym obszarem funkcjonalnym. 
Jest to w obecnych warunkach finansowo-organizacyjno-
-prawnych jedyny sposób na wyraźne usprawnienie funk-
cjonowania transportu w mieście i w jego bezpośrednim 
zapleczu przy relatywnie najniższych nakładach kapitało-
wych [2].

W ostatnich latach, z uwagi na nasilenie niekorzystnych 
zjawisk transportowych (kongestii) widocznych szczególnie 
w największym mieście metropolii, coraz częściej powraca 
temat budowy kolei metropolitalnej w Poznaniu i jego stre-
fie podmiejskiej. Szczególnie mocno został on zaakcento-
wany w przygotowanej przez Centrum Badań Metropo-
litalnych UAM i przyjętej przez podmioty tworzące 
Stowarzyszenie Metropolia Poznań „Strategii Rozwoju 
Metropolii Poznań 2020”. Na konieczność rozwoju syste-
mu kolei regionalnych, szczególnie w dojazdach do miasta 
Poznania, wskazują także zapisy aktualizacji „Strategii 
Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020” 
oraz „Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 
2006–2015. 

Projekt aktualnie znajduje się w fazie koncepcyjnej. Za 
jego wdrożenie odpowiada Stowarzyszenie Metropolia 
Poznań, które w styczniu 2014 roku pozyskało grant ze 
środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009–2014 na 
realizację „Master planu dla Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej”. O znaczeniu i wadze projektu świadczy 
to, że Umowę partnerstwa w celu jego realizacji podpisały 
33 podmioty (jednostki samorządu terytorialnego, stowa-
rzyszenia, placówki, instytucje naukowo-badawcze), któ-
re na mocy zapisów dokumentu stały się partnerami pro-
jektu.

O potrzebie uruchomienia kolei metropolitalnych 
w Poznaniu i jego najbliższych okolicach wspomina się 
od lat 70. ubiegłego wieku. Konieczność ich budowy 
wiązała się z potrzebą zapewnienia sprawnego dojazdu 
do wielkich zakładów przemysłowych znajdujących się 
na terenie miasta Poznania (m.in. Elektorciepłowni 
Karolin, Zakładów im. H. Cegielskiego). Również w la-
tach późniejszych pojawiały się różne, ostatecznie nigdy 
nie zrealizowane, koncepcje wykorzystania kolei w ru-
chu miejskim i aglomeracyjnym. W ostatnim czasie z uwa-
gi na rosnące zatłoczenie komunikacyjne ponownie roz-
waża się możliwość utworzenia oddzielnego systemu 
kolei, który funkcjonowałby w Poznaniu i na jego obsza-
rze metropolitalnym. [2]. 

W ramach pracy nad Studium uwarunkowań rozwo-
ju przestrzennego aglomeracji poznańskiej [7], przygo-
towanym przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM, 

przedstawiono koncepcję kolei metropolitalnej dla mia-
sta Poznania i jego aglomeracji (rys. 6). Jej autorzy )[1] 
zaproponowali utworzenie systemu, który docelowo 
składałby się z 6 linii. Trasy przebiegu wyznaczano 
w celu optymalnego wykorzystania taboru, łącząc kie-
runki o największym obecnie popycie (trasa S1) oraz 
uwzględniając trakcję i maksymalną prędkość (trasy S1, 
S2, S4 – trakcja elektryczna o prędkości do 160 km/h, 
trasa S3 – trakcja spalinowa o prędkości do 120 km/h). 
Przedstawiona koncepcja przebiegu tras nie ma osta-
tecznego charakteru, mogą one być modyfikowane lub 
skracane wskutek zmian zapotrzebowania, stanu linii, 
lub etapowania działań. 

Powyższy projekt obok realizacji wcześniej wskazanych 
zadań stanowi podstawę działań w zakresie poprawy funk-
cjonowania kolei w województwie wielkopolskim i Metro-
polii Poznań. Ich realizacja powinna niewątpliwie wpłynąć 
na poprawę oferty przewozowej oraz dostępności czasowej 
Poznania zarówno w ruchu regionalnym, jak i dalekobież-
nym. Inwestycje taborowe powinny jednocześnie wpłynąć 
na wzrost komfortu podróży oraz niezawodność funkcjono-
wania całego systemu kolei regionalnych i metropolital-
nych. 

Podsumowanie
Rozważania i przedstawione w artykule wyniki badań 
jednoznacznie wskazują na duży potencjał rozwojowy 
transportu kolejowego w Wielkopolsce, szczególnie w jej 
centralnej części. Z uwagi na gęstą sieć kolejową, jej roz-

Rys. 6. Projekt Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
Źródło: Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, 2012 
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kład przestrzenny oraz dobry stan techniczny większości 
szlaków kolej ma szansę stać się podstawowym środkiem 
transportu w codziennych dojazdach do pracy i szkół [8]. 
Już dziś zauważalna poprawa dostępności czasowej i oferty 
przewozowej będąca skutkiem zakończonych inwestycji in-
frastrukturalnych daje nadzieje na jeszcze intensywniejszy 
wzrost znaczenia kolei regionalnej jako środka transportu 
w najbliższej przyszłości. 

O wzroście roli kolei jako podstawowego środka trans-
portu w centralnej części województwa wielkopolskiego 
świadczą wyniki pomiarów potoków pasażerskich prowa-
dzonych w ostatnich latach. Analizy, które zostały prze-
prowadzone w „Diagnozie społecznego zapotrzebowania 
na usługi transportowe Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”, 
wskazują, że liczba pasażerów pociągów regionalnych wy-
raźnie wzrasta. W ciągu 2 lat (między rokiem 2010 
a 2012) liczba osób korzystających codziennie z dworca 
Poznań Główny wzrosła o ponad 4 tysiące. Na większości 
stacji i przystanków kolejowych na obszarze funkcjonal-
nym Poznania liczba pasażerów wyraźnie się zwiększyła. 
Szczególnie duże ożywienie ruchu pasażerskiego widoczne 
jest na linii 356 Poznań Wschód–Wągrowiec. W porów-
naniu z danymi z lat ubiegłych większość przystanków i sta-
cji notuje wymianę pasażerską w kierunku Poznania na 
poziomie trzykrotnie wyższym niż przed modernizacją. 
Również na pozostałych szlakach prowadzących do 
Poznania zauważalny jest przyrost liczby pasażerów (nie 
dotyczy to linii 271 do Leszna, której przepustowość i pa-
rametry na czas modernizacji zostały ograniczone). 
Niewątpliwie wpływ na ten wynik ma również wzrost 
komfortu podróży dzięki zakupowi nowych zespołów 
trakcyjnych. 

Oczywiście koleje w Wielkopolsce to nie tylko połą-
czenia prowadzące do stolicy regionu. Pomimo zawiesze-
nia ruchu pasażerskiego na wielu szlakach, szczególnie 
tych omijających Poznań, trudno jednoznacznie mówić 
o regresie tego środka transportu w regionie. Kolej cechu-
je zdolność do przewozów masowych, zatem uruchamia-
nie połączeń, które nie przyciągają dostatecznej liczby 
pasażerów, mija się z sensem. Warto jednakże podkreślić, 
że potencjał linii kolejowych omijających stolicę regionu 
również jest przez organizatora transportu kolejowego 
w województwie badany. Przykładem może być linia 281 
Gniezno–Września–Jarocin. Według najnowszych infor-
macji, począwszy od grudnia 2014 roku, połączenia pasa-
żerskie na tym szlaku prawdopodobnie zostaną reaktywo-
wane [9]. 

Należy podkreślić duży wkład środków unijnych w po-
prawę funkcjonowania kolei regionalnych w Wielkopolsce 
w latach 2006–2014. W związku z wdrażaną perspekty-
wą budżetową UE 2014–2020 istnieje szansa na pozyska-
nie kolejnych środków finansowych na modernizację linii 
kolejowych, wymianę taboru czy działania organizacyjne 
związane z funkcjonowaniem transportu kolejowego. 
Analizując dotychczasowe zmiany, można przypuszczać, 
iż wszystkie działania związane z inwestowaniem w regio-
nalną infrastrukturę kolejową, przyniosą łącznie wiele po-

zytywnych efektów. Po pierwsze, spodziewany jest szereg 
następstw prorozwojowych w wymiarze ekonomicznym. 
Inwestycje w kolej pozwolą na zniwelowanie dysproporcji 
i warunków rozwojowych Wielkopolski, będących wyni-
kiem znacznej rozciągłości granic województwa, szcze-
gólnie na linii północ–południe. W wielu przypadkach 
prognozowany jest znaczny wzrost mobilności mieszkań-
ców. Szybszy i łatwiejszy dostęp do miejsc pracy, szkoły 
oraz usług społecznych spowoduje większą aktywizację 
mieszkańców. Z kolei poprawa dostępności pozostałych 
obszarów regionu może spowodować wzrost ich atrakcyj-
ności inwestycyjnej i w konsekwencji większe możliwości 
rozwoju.
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