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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Marek Bauer, Mariusz Szałkowski 
Proposals for changing of urban public transport lines in Krakow
Abstract: Outline for proposal of changes in public transport lines 
network in Cracow, worked out by the team of researchers from 
the Association of Transport Engineers and Technicians, Cracow 
Branch  and Cracow University of Technology has been presented 
in the paper. It has been passed 12 years since last comprehen-
sive changes of the network, during those years the city has  been 
changing while public transport network has been developed. 
Main premises of changes have been formulated on the base of 
present lines’ network and analysis of transport needs of inhabit-
ants. Repertory of main general principles that were used in de-
veloping new options of public transport network has been dis-
cussed. Special emphasis has been put on the increase of the tram 
importance and further reduction of transport corridors where bus 
and tram lines are overlapping. Focus was also put on financial 
limitations and, first of all, on the condition of present street’s 
and track’s infrastructure as well as the capacity of its elements. 
High points of characteristics of four network options (4 variants) 
have been presented which differs mainly in assumed modules 
of frequency. Criteria used in selection of the optimal option – 
important for both: passengers and administrator of the urban 
transport system – have been defined. The most significant re-
sults of simulation calculations resulting in selection of the variant 
recommended for implementation have been presented as well.  
Recommendation was given to the option disposed to the sweep-
ing increase of frequency of rides on the most important bus and 
tram lines. This variant offers significant shortening of journey’s 
time and improvement of comfort but at the expense of increase 
of number of changes. At the end authors present proposals of 
changes in the organization of the traffic and in the infrastructure 
which are relatively easy to implement and will contribute with 
further increase of efficiency of network of public urban transport 
lines. 
Key words: passenger transport, public transport, network of lines, 
vehicles routing

Krystian Pietrzak  
Analysis of development of the tram network in Szczecin
Abstract:  In the paper has been presented the current status of the 
tram network in Szczecin as an important part of the public trans-
portation system in the city and the agglomeration of Szczecin has 
been presented. The analysis of performed and planned investments 
in the infrastructure and rolling stock has been also presented. 
A The author has evaluated the possibility of increasing the share of 
transport carried out by the trams and conditioned it to the spatial 
development of the network, in accordance with the directions of 
spatial development of Szczecin.

The issue seems to be very attractive topical due to the dynamic 
changes taking place in the urban areas and the escalating effect of 
the transport congestion.

The article is the result of author’s participation in the research 
led by Czesława Christowa in the Maritime University of Szczecin, 

under a development project on “Research on and modeling of 
mode-integrated transport system in the Zachodniopomorski re-
gion with a focus on the Central European Transport Corridor 
North – South CETC Route 65” financed by the National Research 
and Development Centre.
Key words: urban transport, public transport, tram

Krzysztof Płatkiewicz
Localization techniques and issues in the geocoding process based on road 
traffic accidents in Krakow
Abstract: The analysis of traffic accidents, their causes and after-ef-
fects can be significantly facilitated by using GIS and the databases 
of road accidents. However, the imprecise geocoding based on data 
collection and phase encoding can bring considerable difficulties.  
The aim of this article is to identify the types of errors and their 
sources, as well as to provide the solutions to the problems. The 
four different methods used in the manual process of geocoding of 
road accidents include the technique of homogeneity, proportionali-
ty, free space and open road sections respectively. The study of two 
streets in Krakow indicates that the ZIKIT database of road acci-
dents contains a large percentage of errors. Further analysis shows 
that the use of different geocoding techniques (at this number of 
errors) does not significantly affect the final results and the extre-
mely dangerous areas remain unchanged. The skilful and carefully 
thought-out application of the techniques may result in the over- or 
under-estimation of specific road sections where a high number of 
road accidents occurs. Specifically, the technique of proportionality 
has proved to be the least adequate for such an analysis. Finally, it 
has been found out that the regions with less-developed infrastruc-
ture have a higher variety of areas of danger.
Key words:  traffic accidents, geocoding, techniques of localization, 
data errors, GIS

Krzysztof Kołodziejczyk
Functionality of tram stops served by of the Tramway Plus in Wrocław
Abstract: In the moment when all lines of Tramway Plus are ope-
rating on their regular routes tThe article investigates describes the 
tram stops of the Tramway Plus while  all its lines are operating on 
their regular routes along them – their basic characteristics, functio-
nality and appearance. In this article problems connected with the 
form shape of stops and platforms as well as their accessibility by di-
sabled are presented, while the appearance of the stops will be the 
matter of another article, which will as well describe also refer to the 
specific al infrastructure ofn the stops that also affects their functio-
nality like f.i. , especially the conditions of passenger’s waiting for the 
vehicle. In the present article such characteristics as the stop’s type, 
location in reference to the before or after the crossing, height, length 
and width of the platform and accessibility barriers are investigated in 
order to specify the stops functionality. Some positive tendencies can 
be shown, f.i. such as domination of double stops over those for single 
vehicle or shorter passage ned way to some platforms. Unfortunately, 
there are also many inconsistencies, such as various height of the 
platforms, various length of neighbouring stops,  the the width of 
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stops not corresponding with the amounts of passengers or serious 
obstacles for disabled. Those shortcomings cause that the project of 
the Tramway Plus cannot be acknowledged as a success.
Key words: Tramway Plus in Wrocław, tram stops, platforms, func-
tionality, adjustment for disabled

Łukasz Kowalski,  Anna Łobodzińska,  Gergő Szabó 
Method of estimation the schedule of development new bicycle paths
Abstract: The aim of the paper is to determine construction order 
of new sections of Cracow’s cycle route network . The authors cre-
ated a location model based on the gravity model. Potential flows 
between places of residence and city centre, workplaces, secondary 
schools and universities were considered. Exponential function was 
applied as distance-decay function.  Moreover, the authors assumed 
that a well-planned cycle network shall fulfil two requirements: co-
herence and directness.

Data used in the model were reduced to centroids (population and 
workplaces) or their actual locations (schools, universities and stu-
dent houses). Measured values of interactions were standardised and 
summed. As a result, general index, informing about the importance  
of particular section in the whole network, was obtained.

The authors proposed an order of building the cycle paths basing 
on the general index value and location of a section within cycle 
network. The priority was given to sections, which obtained high 
index value and will contribute with the increase of coherence and 
directness of the network, as well as to short paths complementing 
existing network.

The presented model assumes the equal treatment of all groups 
of inhabitants. On the other hand, it enables prioritisation of certain 
group by changes of weights in the general index.
Key words: location model, gravity model, bicycle network, bicycle 
traffic 
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PRoPozycje zMiAN uKŁAdu liNii  
TRANSPoRTu zBioRoWeGo W KRAKoWie1

Streszczenie. W referacie przedstawiono zarys propozycji zmian w ukła-
dzie linii transportu zbiorowego w Krakowie, opracowany przez zespół 
pracowników Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Odział 
w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej. Od ostatnich kompleksowych 
zmian sieci minęło 12 lat, podczas których miasto znacznie się zmieniło, cze-
mu towarzyszył także rozwój sieci transportowej. Na bazie analizy obecne-
go stanu układu linii oraz analizy zmieniających się potrzeb przewozowych 
mieszkańców sformułowano główne przesłanki zmian. Zaprezentowano 
zbiór najważniejszych zasad o charakterze ogólnym, którymi następnie kie-
rowano się podczas budowy wariantów nowej sieci komunikacji miejskiej, 
szczególny nacisk kładąc na zwiększenie roli tramwaju oraz dalsze ograni-
czenie korytarzy, w których pokrywają się linie tramwajowe i autobusowe. 
Dużą uwagę poświęcono także ograniczeniom wynikającym z możliwości 
finansowania oraz przede wszystkim stanu istniejącej infrastruktury torowej 
i ulicznej, a w szczególności przepustowości jej elementów. Przedstawiono 
najważniejsze charakterystyki czterech wariantów układu linii, zróżnico-
wanych głównie pod względem przyjętych modułów częstotliwości, na tle 
opisu stanu obecnego. Zdefiniowane zostały zastosowane kryteria wyboru 
wariantu optymalnego, istotne z jednej strony dla pasażera, z drugiej zaś 
dla zarządcy systemu komunikacji miejskiej. Zaprezentowano również naj-
ważniejsze wyniki obliczeń symulacyjnych, które stanowiły podstawę wy-
boru wariantu rekomendowanego do wdrożenia. Rekomendacji udzielono 
wariantowi nastawionemu na radykalne zwiększenie częstotliwości kurso-
wania najważniejszych linii tramwajowych i autobusowych, który oferuje 
istotne skrócenie czasu podróży w skali sieci oraz poprawę komfortu podró-
ży, jednak kosztem zwiększenia liczby przesiadek. Na koniec przedstawio-
no propozycje stosunkowo łatwych do wprowadzenia zmian w organizacji 
ruchu oraz w infrastrukturze, które wpłyną na dalsze zwiększenie efektyw-
ności układu linii komunikacji miejskiej.
Słowa kluczowe: transport pasażerski,  transport zbiorowy, układ linii, 
marszrutyzacja

Sieć transportu zbiorowego w Krakowie
Transport zbiorowy stanowi podstawę całego systemu 
transportowego Krakowa i jego obszaru aglomeracyjnego. 
W przeciętny dzień roboczy pasażerowie wykonują około 
1 miliona przejazdów komunikacją miejską, w przeciętną 
sobotę jest to średnio 0,5 miliona, a w przeciętny dzień 
świąteczny – 0,4 miliona przejazdów.

Aby przewiezienie tak znacznej liczby pasażerów było 
możliwe, w przeciętnym dniu roboczym (pomijając okres 
wakacyjny) w Krakowie funkcjonuje 105 linii miejskich 
(w tym 26 linii tramwajowych i 79 linii autobusowych) 
oraz dodatkowo 65 linii autobusowych aglomeracyjnych. 

1  © Transport Miejski i Regionalny, 2012. Wkład autorów w publikację: M. Bauer 
50%, M. Szałkowski 50%

Rocznie na obszarze całej aglomeracji autobusy wyko-
nują pracę przewozową na poziomie około 37 milionów 
wozokilometrów, w przypadku tramwajów jest to 13 milio-
nów pociągokilometrów. Jednak struktura oferowanej pra-
cy przewozowej nie przekłada się na strukturę przewozów, 
gdyż aż 40% przewozów jest realizowanych tramwajami. 
Komunikacja tramwajowa stanowi więc trzon całego ukła-
du transportu zbiorowego na obszarze miasta.

Generalnie linie tramwajowe można podzielić na 4 grupy:
•	 9 linii magistralnych podstawowych – w przeciętny 

dzień roboczy kursujących z częstotliwością 6 tram-
wajów/godzinę, co odpowiada interwałowi między-
pojazdowemu na linii, równemu 10 minut;

•	 3 linie magistralne szczytowe – o częstotliwości 6 tram-
wajów/godzinę w okresach szczytowych oraz o często-
tliwości 3 tramwajów/godzinę poza okresami szczyto-
wymi;

•	 12 linii uzupełniających podstawowych – kursują-
cych z częstotliwością 3 tramwajów/godzinę;

•	 2 linie uzupełniające szczytowe – kursujące tylko 
w okresach szczytowych, o częstotliwości 3 tramwa-
jów/godzinę.

 
Układ linii autobusowych na obszarze centrum miasta ma 

znaczenie drugorzędne, jednak w obszarach nie obsługiwa-
nych tramwajami autobusy pełnią funkcje podstawowe. 
Zdecydowana większość linii to linie zwykłe, jedynie 5 linii ma 
charakter linii przyspieszonych (w tym dwie linie aglomeracyj-
ne). Częstotliwości na liniach autobusowych są bardzo zróżni-
cowane i trudno jest wskazać jednoznaczny układ modułów 
interwałów, jak to ma miejsce w przypadku tramwajów. 
Na najważniejszych liniach autobusowych, w okresach szczy-
towych, dominują interwały 10 i 15 minut, ale stosowane są 
także interwały 7,5 i 12 minut oraz – zwłaszcza w przypadku 
linii o mniejszym znaczeniu oraz podmiejskich – rzadsze inter-
wały, często wynikające z indywidualnego planowania linii. Na 
niektórych liniach autobusowych uruchomiono trasy warian-
towe, których przebieg różni się nieznacznie od przebiegu za-
sadniczego, zwykle dotyczy to końcowych odcinków tras linii. 

Wszystkie linie tramwajowe oraz większość linii auto-
busowych jest obsługiwanych przez Miejskie Przedsię biors-
two Komunikacyjne w Krakowie SA, 4 pozostałe linie ob-
sługuje Mobilis sp. z o.o. Schematy sieci tramwajowej i au-
tobusowej są powszechnie dostępne na stronach interneto-
wych [1] i [2].
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Przesłanki do zmian układu linii transportu zbiorowego  
w Krakowie
Układ linii transportu zbiorowego musi nadążać za zmia-
nami potrzeb komunikacyjnych mieszkańców, wynikający-
mi z aktualnej więźby ruchu, poprzez uwzględnienie zmian 
struktury, wielkości i lokalizacji osiedli mieszkaniowych, 
miejsc pracy, nauki, edukacji, handlu i rekreacji. Wymaga 
także uwzględnienia nowych elementów infrastruktu-
ry istotnych z punktu widzenia funkcjonowania sieci. Od 
1999 roku, kiedy wprowadzono do dziś obowiązujący, choć 
stopniowo modyfikowany, układ linii – w Krakowie zosta-
ło zrealizowanych wiele inwestycji o kapitalnym znaczeniu 
dla układu transportu zbiorowego, szczególnie związanych 
z rozwojem systemu transportu szynowego; między inny-
mi tunelowy odcinek Krakowskiego Szybkiego Tramwaju 
(KST), linia tramwajowa na Mały Płaszów czy realizowana 
obecnie linia tramwajowa na Ruczaj. Wiele odcinków tras 
tramwajowych zostało zmodernizowanych, powstały też 
nowe pasy autobusowe i wspólne pasy tramwajowo-auto-
busowe. W miarę pojawiania się nowych elementów sieci, 
mniejszym lub większym zmianom podlegały trasy oraz 
częstotliwości linii. Były to zmiany niekiedy o kluczowym 
znaczeniu dla funkcjonowania całego systemu transportu 
zbiorowego – by wymienić tylko sztandarową linię KST na 
kierunku północ–południe (linia nr 50, Krowodrza Górka 
–Kurdwanów). 

W miarę rozwoju infrastruktury tramwajowej coraz 
bardziej konsekwentnie dążono do rozpoczętej w 1999 
roku reorganizacji układu linii aglomeracyjnych. Obecnie, 
poza nielicznymi wyjątkami, stanowią one powiązania ob-
szarów peryferyjnych i podmiejskich z najbardziej wysunię-
tymi na zewnątrz pętlami tramwajowymi lub rzadziej auto-
busowymi – i wydaje się, że ten trend powinien być rozsze-
rzany i kontynuowany także w przyszłości.

Jednak po 11 latach dynamicznego rozwoju miasta po-
jawiła się potrzeba kompleksowego spojrzenia na cały sys-
tem transportu miejskiego, przedyskutowania funkcji i za-
kresu oddziaływania poszczególnych jego podsystemów.

Obecnie, zarówno układ linii tramwajowych, jak i też 
autobusowych, są nastawione na zapewnienie znacznej licz-
by połączeń bezpośrednich, jednak o relatywnie niskich 
częstotliwościach. Większość linii komunikacji miejskiej 
ma charakter średnicowy, łączy przeciwległe tereny miasta, 
przebiegając przez obszar śródmiejski. Wyróżnić można 
także grupę miejskich linii promienistych skierowanych 
w rejon Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego, znaj-
dującego się w ścisłym centrum miasta. Taki sposób prowa-
dzenia linii, w powiązaniu ze stosunkowo niską gęstością 
ulic zdolnych do prowadzenia komunikacji miejskiej w ści-
słym centrum miasta, powoduje koncentrację znacznej licz-
by linii w dostępnych korytarzach (rys.1).

Jednocześnie pojawił się problem wzajemnej synchroni-
zacji tak dużej liczby linii, co – zwłaszcza w okresach szczy-
towych (gdy występuje zwiększenie natężeń ruchu ogółu 
pojazdów oraz samych pojazdów komunikacji miejskiej) – 
jest przyczyną występowania nierównomierności potoków 
ruchu tramwajów i autobusów. Prowadzi to z jednej strony 

do „stadnych odjazdów z przystanków” z jednoczesnym 
wzajemnym blokowaniem się pojazdów komunikacji miej-
skiej, a z drugiej strony – do wydłużania okresów oczekiwa-
nia pasażerów na przystankach. Problem nasila się w przy-
padku linii, które stanowią wiązki w różnych częściach 
miasta, o różniących się przebiegach na obszarze centrum 
(przykład zamieszczono na rysunku 2). Nawet w przypad-
ku zbliżonych rozkładowych czasów przejazdu utrzymanie 
regularności wiązki na wspólnych odcinkach sieci jest bar-
dzo trudne.

Sieć stanowią także odcinki, które są wykorzystywane 
wspólnie przez linie tramwajowe i autobusowe – zarówno 
z wydzielonymi pasami tramwajowo-autobusowymi, jak 
też odcinki, na których pojazdy komunikacji miejskiej ko-
rzystają z innych pasów. Chociaż wydzielone pasy są sku-
tecznym środkiem uprzywilejowania komunikacji miej-
skiej, to jednak w centrum miasta – gdzie następuje kumu-
lacja znacznej liczby tramwajów i autobusów, w połączeniu 
z najczęściej dotychczas stosowaną lokalizacją przystanków 
na wlotach skrzyżowań – obserwowane są znaczne straty 
czasu na przystankach [3]. 

W przypadku prowadzenia linii tramwajowych i auto-
busowych osobnymi pasami ruchu następuje co prawda 
zwiększenie przepustowości odseparowanych przystanków, 
jednak duża losowość zgłoszeń pojazdów oraz usytuowanie 
przystanków tramwajowych na jezdni jest przyczyną czę-
stego blokowania autobusów przez tramwaje podczas wy-

Rys. 1. Zagęszczenie linii tramwajowych i autobusowych w ścisłym centrum Krakowa  
(z wykorzystaniem [2])

Rys. 2. Przykład istniejących linii 124 i 128 tworzących wiązkę o różnych przebiegach przez 
obszar centrum miasta
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miany pasażerów. Z kolei pasażerowie muszą się przemiesz-
czać między przystankami, oczekując na tramwaj lub auto-
bus zmierzające w tym samym kierunku.

Na podstawie analizy istniejącego układu transportu 
zbiorowego w Krakowie sformułowano przesłanki do zmian 
marszrut linii. Uznano za konieczne dalsze zwiększanie wy-
korzystania tramwaju jako podstawowego środka podróży 
w mieście i w ten sposób dążenie do utrzymania hierarchicz-
nego układu linii, w którym tramwaj nadal będzie pełnił rolę 
podstawową. Tramwaj, na blisko 90% długości sieci korzysta 
z wydzielonych torowisk, jest też w coraz większym stopniu 
wspomagany priorytetami w sygnalizacji – może więc zaofe-
rować wyższą niezawodność komunikacji miejskiej niż auto-
bus, na większości sieci poruszający się w potoku innych po-
jazdów. Jest też środkiem transportu charakteryzującym się 
znacznie większą zdolnością przewozową niż autobus, przy 
zachowaniu tej samej liczby pojazdów w tym samym czasie. 
Ma to fundamentalne znaczenie zwłaszcza w centrum miasta 
(w tym na I obwodnicy), gdzie nie zwiększając globalnie wy-
sokiej częstotliwości, można zwiększyć oferowaną liczbę 
miejsc w pojazdach komunikacji miejskiej, szczególnie w okre-
sach szczytowych. Sprzyja to także wycofywaniu komunika-
cji autobusowej z niektórych ciągów wykorzystywanych do-
tychczas także przez tramwaje, przy jednoczesnym wzmoc-
nieniu tych drugich.

Postulowane jest więc zwiększenie pracy przewozowej 
wykonywanej przez tramwaje. Obecna sieć tramwajowa 
stwarza także możliwość budowy układu opartego na 
mniejszej liczbie linii, za to o wysokich częstotliwościach 
kursowania, co z jednej strony wpływa na zwiększenie licz-
by przesiadek, z drugiej jednak – umożliwia radykalną po-
prawę warunków ruchu na najważniejszych liniach. 

Zwiększenie oferty komunikacji tramwajowej w skali 
miasta może skutkować jej zmniejszeniem w przypadku 
autobusów. Oczywiście nie dotyczy to obszarów pozbawio-
nych dostępu do komunikacji tramwajowej, jednak także 
tutaj należy dążyć do wyodrębnienia najważniejszych linii 
autobusowych i zapewnienia im częstotliwości na poziomie 
najważniejszych linii tramwajowych, ewentualnie takiego 
ich kształtowania, aby stanowiły atrakcyjne powiązania 
z liniami tramwajowymi. 

Jednak poważne zmiany w układzie transportu zbioro-
wego wymagają zaoferowania mieszkańcom wartości doda-
nej w postaci zwiększenia oferty przewozowej, poprzez 
zwiększenie globalnej pracy przewozowej komunikacji 
miejskiej, zarówno w okresach szczytowych, ale także po-
przez wydłużenie czasu dziennej obsługi na najważniejszych 
liniach. Dodatkowe korzyści stanowią wówczas skuteczną 
przeciwwagę dla dyskomfortu związanego ze zmianą przy-
zwyczajeń.

Przyjęte ogólne zasady kształtowania nowego układu linii
Budowa nowego układu linii, idącego naprzeciw sprecyzo-
wanym powyżej przesłankom, wymagała rozważenia wielu 
koncepcji. Podstawą ich zróżnicowania były głównie przy-
jęte częstotliwości na najważniejszych liniach, wpisujące 
się w moduły będące podzielnikami liczby 60. Ostatecznie 

zdefiniowano 4 warianty układu linii [4], jednak przy bu-
dowie każdego z nich kierowano się szeregiem zasad o cha-
rakterze ogólnym. 

W pierwszej kolejności przyjęto, że konieczne jest utwo-
rzenie układu opartego na czytelnych, wzajemnie się wy-
pełniających modułach interwałów międzypojazdowych na 
liniach, z wyraźnie ustaloną hierarchią najważniejszych linii 
tramwajowych, a na ciągach nie obsługiwanych tramwaja-
mi – także linii autobusowych. Wstępnie założono, że od-
stępstwa od tej zasady, zmierzające do indywidualizacji linii 
są możliwe jedynie w przypadku linii kursujących rzadziej 
niż dwa razy w godzinie. 

Ponieważ zapewnienie zbyt wielkiej liczby połączeń 
bezpośrednich (wynikających często z przeciwstawnych 
interesów różnych grup pasażerów) nie jest możliwe na-
wet w obecnym układzie linii, zaproponowano dopasowa-
nie przebiegu najważniejszych linii do rzeczywiście naj-
bardziej istotnych kierunków przemieszczeń pasażerów. 
Jest to związane z jak najlepszym połączeniem obszarów 
o odpowiadających sobie potencjałach, szczególnie dla po-
dróży odbywanych cyklicznie, czyli związanych z obliga-
toryjnymi motywacjami podróży: dom – praca – dom 
oraz dom – nauka – dom. Zadbano także, aby z każdej 
dzielnicy miasta był bezpośredni dojazd w okolice 
Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego. W ten spo-
sób możliwe było uzyskanie silnych wiązek kilku linii 
o stosunkowo wysokich (lub wysokich) częstotliwościach 
w najważniejszych korytarzach transportowych miasta 
i zarazem koncentrację oferty przewozowej na ciągach 
przenoszących największe potoki pasażerów. Powtarzalne 
moduły częstotliwości umożliwiają z kolei efektywną syn-
chronizację linii je tworzących – szczególnie w koryta-
rzach z wydzielonymi torowiskami tramwajowymi. We 
wszystkich wariantach założono także ograniczenie po-
krywania się linii tramwajowych i autobusowych na tych 
samych odcinkach, w tym zaproponowano całkowitą re-
zygnację z prowadzenia linii autobusowych po I obwodni-
cy miejskiej przy jednoczesnym wzmocnieniu oferty ko-
munikacji tramwajowej na tym ciągu.

Aby zwiększyć atrakcyjność dojazdu transportem zbio-
rowym, założono także dostosowanie przebiegu linii do za-
gospodarowania przyległych obszarów, a dzięki temu więk-
szą aktywizację potencjalnych celów i źródeł podróży. Dużo 
uwagi poświęcono dostępności komunikacją miejską do 
obiektów pełniących funkcje publiczne, takich jak urzędy, 
szkoły, uczelnie. Przyjęto także zasadę o efektywnym wy-
korzystaniu ciągów zapewniających pojazdom komunikacji 
miejskiej szybki przejazd poprzez koncentrację linii w kory-
tarzach, w których zostały wydzielone torowiska lub pasy 
autobusowe, a także w miarę możliwości prowadzenie tras 
linii autobusowych ulicami z pierwszeństwem przejazdu. 
Dzięki tym propozycjom, pomimo spodziewanego wzrostu 
liczby przesiadek w skali miasta, możliwe będzie skrócenie 
całkowitego czasu podróży odbywanej komunikacją miej-
ską, gdyż przy wysokich częstotliwościach wiązek linii czas 
oczekiwania na przystankach znacznie się skróci. Łatwiej 
będzie również utrzymać regularność wiązek.
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Zasadniczo utrzymano obowiązującą obecnie przewagę 
linii średnicowych, łączących przeciwległe obszary miasta 
liniami biegnącymi przez obszar śródmiejski. Utrzymano 
także tendencję do kończenia autobusowych linii aglome-
racyjnych na najbardziej wysuniętych pętlach tramwajo-
wych lub na pętlach końcowych zlokalizowanych wzdłuż 
linii tramwajowych. Uznano przy tym, że przesiadka na 
inną linię autobusową nie będzie dla pasażera atrakcyjna. 

uwzględnione ograniczenia w planowaniu układu linii
Spełnienie wszystkich wymienionych powyżej zasad o cha-
rakterze ogólnym nie jest możliwe w odniesieniu do całej 
sieci. Należy zatem dążyć do ich optymalnego zastoso-
wania. Utrudniają to warunki ograniczające, wynikające 
głównie z możliwości finansowania dostępnego taboru oraz 
istniejącego stanu infrastruktury. 

Projektując nowy układ połączeń na sieci transportowej 
miasta, w pierwszej kolejności należało określić górną gra-
nicę realizowanej pracy przewozowej. Założono tutaj, że 
łączna roczna praca przewozowa tramwajów i autobusów 
nie może przekroczyć 105% pracy obecnie realizowanej. 
Oznacza to zwiększenie oferty przewozowej, a dodatkowe 
pojazdokilometry zostały wykorzystane w zależności od 
wariantu – albo w okresach szczytowych, albo w okresie 
wieczornym – poprzez wydłużenie czasu dziennej obsługi 
wybranych linii. 

Ograniczenia taborowe wynikają głównie z dostępnej 
liczby i struktury taboru operatorów. Założono tutaj, że 
ewentualne zwiększenie liczby pociągów wywołane zmianą 
układu linii nie może być większe niż 10%. Jednocześnie 
przyjęto, że preferowany standard komfortu podróży musi 
odpowiadać poziomowi komfortu D [5], co oznacza zapeł-
nienie powierzchni do stania na poziomie 4 osób/m2. Do-
pusz czono możliwość przekroczenia tego stanu na nie wię-
cej niż 5% długości linii. 

Natomiast ograniczenia infrastrukturalne dotyczą 
przede wszystkim zdolności przepustowej infrastruktury, 
a w szczególności tak zwanych wąskich gardeł, w większym 
stopniu wpływających na funkcjonowanie komunikacji 
tramwajowej.

Pierwszą grupą ograniczeń infrastrukturalnych są pętle 
tramwajowe. Najważniejszymi parametrami, które tworzą 
te ograniczenia są liczba oraz długość torów na każdej pętli. 
Liczba torów decyduje o „elastyczności ruchowej”, czyli 
możliwości zmiany kolejności tramwajów na pętli, różnico-
wania czasu postoju tramwajów poszczególnych linii, nato-
miast długość użyteczna torów decyduje o pojemności pę-
tli, czyli liczbie pociągów tramwajowych, które równocze-
śnie mogą się na niej znaleźć. Najgorsze parametry pod 
tym względem ma pętla „Cmentarz Rakowicki” posiadają-
ca tylko 1 tor o długości użytecznej około 50 metrów. Na 
szczęście potrzeby przewozowe w ciągu ulicy Rakowickiej 
nie są duże i w przypadku skierowania do tej końcówki po-
jedynczej linii tramwajowej parametry pętli będą wystar-
czające. Podobny problem występuje na niedawno przebu-
dowanej pętli „Dworzec Towarowy”, na której pozornie 
rozbudowany układ torowy jest tak niefunkcjonalnie za-

projektowany, że w każdej relacji możliwy jest przejazd tyl-
ko po jednym torze bez możliwości wyprzedzenia się tram-
wajów. Problem może pojawić się w przypadku zaplanowa-
nia dwóch linii zawracających w tym samym kierunku, 
które w takim przypadku muszą być ze sobą ściśle skoordy-
nowane, gdyż nie ma możliwości zmiany kolejności tram-
wajów. 

Znacznie częściej występującym problemem jest dłu-
gość użyteczna torów, czyli zbyt mała pojemność pętli 
tramwajowych. Najczęściej dotyczy to starych obiektów, 
wybudowanych kilkadziesiąt lat temu, gdy długość i liczba 
kursujących po Krakowie tramwajów była dużo mniejsza 
niż obecnie. Takimi pętlami o szczególnie krótkich torach, 
oprócz Cmentarza Rakowickiego są pętle: Bronowice oraz 
Salwator. Jednak niestety również budowana obecnie pętla 
przy ulicy Bobrzyńskiego w pobliżu III Kampusu Uniwer-
syteckiego będzie posiadać stosunkowo krótkie tory, co 
przy spodziewanych dużych potokach pasażerskich, a więc 
potrzebie kierowania tam dość długich pociągów tramwa-
jowych, będzie przysparzać trudności i z pewnością stanie 
się wąskim gardłem całej nowo budowanej trasy.

Kolejnym ograniczeniem dla sieci tramwajowej jest 
przepustowość odcinków, szczególnie w centrum miasta. 
Należy zauważyć, że ograniczenia przepustowości odcin-
ków są pochodną ograniczeń infrastruktury punktowej, 
czyli przystanków i skrzyżowań, zwłaszcza tych z ruchem 
sterowanym sygnalizacją świetlną. Pewną możliwością po-
prawienia przepustowości przystanków jest zorganizowanie 
ich jako podwójnych, czyli takich, na których jednocześnie 
może następować wymiana pasażerów z dwóch kolejnych 
pociągów tramwajowych. Takie rozwiązanie w praktyce 
umożliwia zwiększenie przepustowości o około 30–40%. 
W wielu miejscach Krakowa rozwiązanie to jest z powo-
dzeniem zastosowane, jednak nie wszędzie możliwe z po-
wodu braku dostatecznie dużej ilości miejsca na tak długi 
przystanek. Poprawę przepustowości na skrzyżowaniach 
można osiągnąć poprzez dostosowanie programu sygnali-
zacji do zwiększonych potrzeb ruchowych w określonej re-
lacji. Problem staje się trudniejszy do rozwiązania, gdy ta-
kie zwiększone potrzeby występują w różnych, czasem 
wzajemnie kolizyjnych relacjach. Wtedy poprawę można 
uzyskać, stosując tzw. inteligentne systemy sterowania re-
agujące na faktyczną sytuację ruchową na skrzyżowaniu. 
W niektórych przypadkach największą poprawę przepu-
stowości skrzyżowań uzyskano, wyłączając w ogóle sygna-
lizację świetlną. Ze względów bezpieczeństwa dotyczy to 
jednak raczej tylko skrzyżowań w ścisłym centrum miasta, 
które znajdując się w obrębie historycznej zabudowy, nie są 
zbyt rozległe, a warunki ruchu na dojeździe do tych skrzy-
żowań wymuszają poruszanie się pojazdów z niewielką 
prędkością.

Istotnym ograniczeniem przepustowości trasy tramwajo-
wej są zawsze występujące odcinki jednotorowe. W Krakowie 
występują one jedynie na trasie do Wzgórz Krzesławickich 
w rejonie wiaduktów nad torami kolejowymi i ulicą Łowińs-
kiego. Są to jednak tylko dwa krótkie, kilkudziesięciometrowe 
odcinki torów (w postaci splotów) na tych wiaduktach, więc 
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nie mają właściwie wpływu na przepustowość trasy. Można 
mówić jedynie o spowolnieniu ruchu tramwajów w przypad-
ku, gdy któryś z pojazdów musi poczekać kilkanaście sekund, 
aż przejedzie tramwaj nadjeżdżający z przeciwka. 

W przypadku autobusów najczęściej mamy do czynienia 
z dwoma rodzajami ograniczeń. Po pierwsze wynikających 
z często występujących stanów kongestii na danym ciągu ko-
munikacyjnym, na którym nie ma zapewnionych pasów au-
tobusowych. Jednak nawet na odcinkach, na których takie 
pasy udało się wydzielić, autobusy zmagają się z ruchem in-
nych pojazdów, co jest efektem bądź zbyt dużej liczby pojaz-
dów uprawnionych do korzystania z tych pasów (szczególnie 
na wlotach skrzyżowań), bądź dość częstym w warunkach 
krakowskich korzystaniem z pasów przez pojazdy nieupraw-
nione, przy braku reakcji ze strony odpowiednich służb – co 
wpływa na nasilanie się tego zjawiska. Drugim poważnym 
ograniczeniem – analogicznym jak w przypadku tramwajów 
– jest przepustowość istniejących przystanków. 

Podczas prac nad nowym układem linii pod uwagę bra-
ne były ograniczenia rzeczywiste, wynikające z codziennej 
eksploatacji obecnych linii. 

Koncepcja nowych marszrut linii transportu zbiorowego
Projekt nowego układu linii tramwajowych i autobu-
sowych wykonano w 4 wariantach [5], zróżnicowanych 
głównie przyjętymi modułami częstotliwości kursowania. 
Każdy wariant stanowi w zasadzie odrębny projekt układu 
linii, optymalny dla każdego z przyjętych modułów linii. 
Aby uzyskać faktycznie najbardziej optymalny układ linii, 
bazowano na częstotliwościach odjazdów, a nie na szczegó-
łowych rozkładach jazdy, które same w sobie mogą stano-
wić silny element różnicujący. Analizy były prowadzone dla 
godziny szczytu porannego (7.00 – 8.00), godziny okresu 
międzyszczytowego (11.00 – 12.00) oraz godziny szczytu 
popołudniowego (15.00 – 16.00). 

W wariancie 1 (W1) oraz w wariancie rekomendowa-
nym (W1R) przyjęto moduł bazowy 6 minut wynikający 
z podziału 1 godziny na 10 równych części. W związku 
z tym w komunikacji tramwajowej przewidziano linie ma-
gistralne kursujące co 6 minut oraz linie uzupełniające kur-
sujące co 12 minut. Uwzględniając specyfikę warunków 
lokalnych, zwłaszcza związanych z obsługą Nowej Huty, 
dopuszczono dla wybranych linii magistralnych zwiększe-
nie interwałów poza okresami szczytowymi do 12 minut. 
Podobnie dla wybranych linii uzupełniających dopuszczono 
kursowanie tylko w określonych porach dnia. W komuni-
kacji autobusowej przewidziano większe zróżnicowanie 
podstawowej oferty. Oprócz linii magistralnych (co 6 mi-
nut) i uzupełniających (co 12 minut) przewidziano linie 
wspomagające kursujące co 18, 24, 30 lub 60 minut, a tak-
że lokalne dowożące pasażerów do węzłów przesiadkowych 
z częstotliwościami i liczbą kursów dostosowaną indywidu-
alnie. 

W wariancie 2 (W2) przyjęto moduł bazowy 7,5 minu-
ty, obowiązujący na liniach magistralnych (tramwajowych 
i autobusowych), co oznacza w praktyce kursowanie linii ze 
zmiennym interwałem na przemian 7- i 8-minutowym. Na 

wybranych liniach dopuszczono wydłużenie interwałów 
poza okresami szczytów do 15 minut i wówczas linie te 
kursują jak linie uzupełniające. 

W komunikacji autobusowej dodatkowo przewidziano 
kursowanie linii wspomagających co 30, 45 lub 60 minut, 
a także lokalne linie dowożące pasażerów do węzłów prze-
siadkowych z częstotliwościami i liczbą kursów dostosowa-
ną indywidualnie do zmierzonych potrzeb.

W wariancie 3 (W3) przyjęto moduł 10 minut, obowią-
zujący na liniach magistralnych, moduł 20 minut na liniach 
uzupełniających oraz moduły 30, 40 lub 60 minut na li-
niach autobusowych wspomagających. Podobnie jak w W1 
i W2, dopuszczono dla wybranych linii magistralnych 
zwiększenie interwałów poza godzinami szczytów do 20 
minut oraz ograniczenie kursowania wybranych linii uzu-
pełniających tylko do okresów szczytowych. Na liniach o zna-
czeniu lokalnym, dowożących pasażerów do węzłów prze-
siadkowych, przewidziano kursy dostosowane indywidual-
nie do zmierzonych potrzeb.

Z kolei wariant 4 (W4) oparto na interwale 10 minut na 
wszystkich liniach tramwajowych, w okresach szczyto-
wych, z możliwością wydłużenia na wybranych liniach do 
20 minut. W komunikacji autobusowej utrzymano podział 
na linie magistralne (co 10 minut), uzupełniające (co 20 
minut) oraz wspomagające (co 30, 45 lub 60 minut). 

Trasy poszczególnych linii wraz z częstotliwościami zo-
stały zamieszczone na stronie internetowej [6]. Poniżej (na 
rysunkach 3 i 4), przedstawiono szczegółowy obraz linii je-

Rys. 3. Proponowany układ linii tramwajowych w centrum Krakowa (W1R)

Rys. 4. Proponowany układ linii autobusowych w centrum Krakowa (W1R)
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dynie dla najistotniejszej części układu, którym jest cen-
trum miasta, gdzie następuje koncentracja większości linii. 

Podstawowe informacje na temat wariantów (w tym tak-
że wariantu ostatecznie rekomendowanego W1R, stanowią-
cego stosunkowo niewielką korektę wariantu 1) w odniesie-
niu do stanu obecnego – zamieszczono w tabeli 1.

wanego jako stosunek napełnienia do pojemności no-
minalnej; 

• udział podróży bez przesiadki (waga: 0,111) – zo-
stał zdefiniowany jako stosunek liczby podróży bez-
pośrednich do liczby wszystkich podróży odbytych 
w godzinie analizy na obszarze Krakowa; 

• dogodność dojazdu do dworców (waga: 0,081) – 
jako miernik przyjęto występowanie lub brak bezpo-
średniego połączenia z osiedla do Krakowskiego Cen-
trum Komunikacyjnego, zlokalizowanego w ścisłym 
centrum miasta;

• czytelność systemu (waga: 0,088) – określana ła-
twością zapamiętania przebiegu linii i rozkładów jaz-
dy, premiowane są układy z mniejszą liczbą linii oraz 
oparte na łatwo przeliczalnych modułach;

• stopień zmian w stosunku do istniejącej sieci 
(waga: 0,070) – wyrażony liczbą punktów przyzna-
wanych poszczególnym liniom w zależności od stop-
nia odstępstwa trasy linii od linii istniejącej;

• koszty eksploatacji systemu (waga: 0,103) – ocena 
ustalana na podstawie liczby taboru potrzebnego do 
realizacji wariantu w okresach szczytowych; 

• równomierność obciążenia linii potokami pasa-
żerów (waga: 0,074) – zdefiniowana wielkością od-
chylenia standardowego współczynnika zapełnienia 
pojazdu, z uwzględnieniem zróżnicowania taboru 
tramwajowego i autobusowego;

• stopień pokrywania się linii autobusowych 
i tramwajowych (waga: 0,091) – zdefiniowany dłu-
gością odcinków (wyrażoną w kilometrach), z któ-
rych korzystają wspólnie komunikacja tramwajowa 
i autobusowa; 

• oferowana praca przewozowa (waga: 0,144) – 
w przy padku tramwajów wyrażona w pociągokilome-
trach, a w przypadku autobusów w wozokilometrach.

W ocenie kryteriów wykorzystano skalę 10-punktową; 
oceny przyznawano zawsze w odniesieniu do wariantu naj-
lepiej spełniającego dane kryterium (który zawsze uzyski-
wał 10 punktów), proporcjonalnie do wartości miar kryte-
riów. Taki sposób oceny wydał się najbardziej obiektywny, 
gdyż stworzył możliwość porównania ocen według jednoli-
tego standardu.

Finalne wyniki oceny wielokryterialnej wariantów, wraz 
z najważniejszymi wynikami obliczeń symulacyjnych dla 
godziny szczytu porannego i popołudniowego, zamieszczo-
no w tabeli 2.

Najwyższą ocenę uzyskał wariant 1, zakładający rady-
kalne zwiększenie częstotliwości najważniejszych linii miej-
skich, nieznacznie pokonując wariant W3, oparty na mo-
dule 10-minutowym, swoją strukturą najbardziej zbliżony 
do stanu obecnego, jednak w znacznie większym stopniu 
dostosowany do dzisiejszych potrzeb pasażerów. Zareko-
mendowano więc wariant najodważniejszy, który stanowi 
najdalej idącą zmianę jakościową układu komunikacji miej-
skiej miasta. Po ostatecznych modyfikacjach wariant ten 
(W1R) uzyskał jeszcze wyższą ocenę globalną. 

Zestawienie podstawowych charakterystyk wariantów

Charakterystyka wariantu W0 (stan 
obecny) W1 W1R W2 W3 W4

Liczba linii 
tramwajowych

magistralnych 12 8 8 10 15 21

uzupełniających 14 10 10 9 10 0

Liczba linii  
autobusowych 
miejskich

magistralnych

79

6 6 9 20 16

uzupełniających 23 23 25 28 28

wspomagających 41 41 39 39 42

Liczba potrzeb-
nych pojazdów

tramwaje 209 221 230 221 211 218

autobusy 478 448 443 450 440 439

Roczna oferowana 
praca przewozowa 
[tys. pociągokm]

tramwaje 13550 15623 15395 15558 14407 15628

autobusy 24346 24150 24388 24169 25120 23944

Roczne koszty 
funkcjonowania 
systemu [mln zł]

tramwaje 139,4 160,8 158,4 160,1 148,2 160,8

autobusy 160,9 159,6 161,2 159,8 166,0 158,3

Istniejący system taryfowy jest na tyle elastyczny,  
że stwarza możliwości dostosowania do każdego z wariantów.

Wybór wariantu optymalnego
Wyboru wariantu optymalnego dokonano w oparciu 
o ocenę wielokryterialną wszystkich czterech wariantów 
inwestycyjnych (W1, W2, W3 i W4), a następnie wariant 
uznany za najlepszy zmodyfikowano do postaci ostatecznej, 
która została zarekomendowana do wdrożenia (W1R).

Aby ocena obiektywna była możliwa, zbudowano mo-
del podróży dla Krakowa i jego obszaru metropolitarnego, 
oparty na tradycyjnym podejściu 4-stadiowym. Zbudowano 
także model sieci w programie VISUM, w którym zamode-
lowano układ odpowiadający stanowi obecnemu (model 
został skalibrowany wynikami pomiarów) oraz układy od-
powiadające poszczególnym wariantom. 

W ocenie wielokryterialnej wykorzystano zestaw dzie-
sięciu kryteriów, sześciu istotnych z punktu widzenia pasa-
żera oraz czterech istotnych z punktu widzenia zarządcy 
i organizatora komunikacji zbiorowej. Wagi kryteriów 
oszacowano w oparciu o wyniki eksperckich badań ankieto-
wych. Ustalono, że kryteria istotne z punktu widzenia pa-
sażera mają łączną wagę 0,588, natomiast kryteria istotne 
zarządcy – łączną wagę 0,412.

Kryteria oceny wariantów zostały zdefiniowane nastę-
pująco:

• średni całkowity czas podróży pasażera na obsza-
rze Krakowa (waga: 0,134), wyrażony w minutach, 
liczony od źródła do celu podróży, pod uwagę brane 
były podróże odbywane wszystkimi liniami miejski-
mi oraz liniami podmiejskimi o znacznym wpływie 
na przemieszczenia pasażerów wewnątrz miasta;

• komfort podróży (waga: 0,104), wyrażony 90% 
kwantylem wskaźnika zapełnienia pojazdu, zdefinio-

Tabela 1
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zwiększeniu znaczenia częstotliwości kursowania kosztem 
bezpośredniości połączeń. Chociaż wydaje się (niezależnie 
od wyników symulacji), że jest to kierunek pożądany przez 
większość użytkowników transportu zbiorowego, to jednak 
tak bogaty zestaw zmian wiąże się ze zmianami zachowań 
komunikacyjnych sporej grupy mieszkańców. 

Zwiększenie częstotliwości kursowania najważniejszych 
linii miejskich oraz budowa wiązek o kilkuminutowych in-
terwałach międzypojazdowych spowoduje skrócenie śred-
niego czasu podróży w skali całego miasta oraz wpłynie na 
znaczne zmniejszenie prawdopodobieństwa występowania 
przepełnienia pojazdów komunikacji miejskiej. Zwiększy 
się jednak udział podróży odbywanych z przesiadką, co 
może być szczególnie negatywnie odczuwalne przez pasa-
żerów dotychczas korzystających z biletów okresowych na 
jedną linię. Dlatego konieczne jest zmodyfikowanie do-
tychczasowego systemu biletów okresowych, tak aby 
uwzględniał możliwość wykonywania podróży z jedną 
przesiadką bez konieczności ponoszenia dodatkowych 
kosztów. Brak takiego rozwiązania może być przyczyną 
spadku atrakcyjności komunikacji zbiorowej dla części pa-
sażerów, a tym samym powodem ich rezygnacji z korzysta-
nia z tramwajów i autobusów. 

Bardzo istotne jest również, aby wprowadzenie zmian 
układu linii wiązało się z dodatkowymi korzyściami ogółu 
pasażerów. Dlatego tak dużą wagę przywiązano do zwięk-
szenia oferowanej globalnej pracy przewozowej o 5%. 
Nadwyżka zostanie wykorzystana nie tylko do zwiększenia 
częstotliwości kursowania, ale także do wydłużenia czasu 
dziennej obsługi w godzinach wieczornych. 

Aby jednak pasażerowie mogli poczuć pełnię efektów 
zmian, należy zapewnić wysoki poziom działania infra-
struktury komunikacyjnej. Należy bezwzględnie dążyć do 
utrzymania istniejących rozwiązań usprawniających ruch 
tramwajów i autobusów. Konieczne są także dalsze sukce-
sywne działania zmierzające do zwiększenia liczby odcin-
ków objętych usprawnieniami, szczególnie na obszarze 
śródmiejskim. Najbardziej pożądane są te działania, które 
można wprowadzić w miarę szybko i bez konieczności po-
noszenia znacznych nakładów, a gwarantują korzyści pasa-
żerom transportu zbiorowego. Wymienić tutaj można mię-
dzy innymi wydzielenie nowych odcinków pasów autobu-
sowych w ul. Czarnowiejskiej i al. Kijowskiej. Niezbędna 
jest także kontynuacja prac modernizacyjnych na układzie 
torowym. 

Największe pole manewru obejmuje dostosowanie sys-
temu sterowania ruchem do faktycznych potrzeb pojazdów 
komunikacji miejskiej poprzez zapewnienie im (oraz roz-
szerzenie) priorytetu w sygnalizacji. W ścisłym centrum 
miasta, gdzie następuje największe nagromadzenie pojaz-
dów komunikacji miejskiej, priorytet powinien być przy-
znawany bezwarunkowo. 

Należy także poważnie rozważyć zmiany przystanków 
jednostanowiskowych w ścisłym centrum miasta na przy-
stanki podwójne. Praktyka pokazuje, że przy natężeniu ru-
chu tramwajów lub autobusów powyżej 40 w ciągu godzi-
ny (w jedną stronę) wszystkie przystanki na tym ciągu ko-

Zestawienie wybranych wyników symulacji dla poszczególnych wariantów 
w szczycie porannym (7.00–8.00) i popołudniowym (15.00 – 16.00)

Parametr W0 (stan 
obecny) W1 W1R W2 W3 W4

Średni całkowity 
czas podróży pa-
sażera na obszarze 
Krakowa [minuty]

szczyt 
poranny 31,59 31,18 31,16 31,37 31,46 31,47

szczyt  
popołudniowy 32,38 31,94 31,91 32,17 32,23 32,26

90% kwantyl 
stopnia zapełnienia 
autobusu [-]

szczyt 
poranny 0,399 0,345 0,341 0,333 0,347 0,327

szczyt  
popołudniowy 0,562 0,480 0,483 0,495 0,535 0,493

Udział podróży 
bez przesiadki 
w skali całej sieci 
miasta [-]

szczyt 
poranny 0,721 0,627 0,632 0,678 0,679 0,632

szczyt  
popołudniowy 0,736 0,625 0,632 0,682 0,680 0,636

Praca przewozo-
wa na obszarze 
Krakowa [pasaże-
rokilometry]

szczyt 
poranny 282416 280153 280143 285700 282233 280596

szczyt  
popołudniowy 448882 444375 444422 452016 448156 444832

Praca przewozo-
wa na obszarze 
Krakowa [pasaże-
rogodziny]

szczyt 
poranny 17205 17110 17106 17155 17100 17130

szczyt  
popołudniowy 26897 26701 26708 26821 26716 26744

Ocena wielokryterialna wariantów 8,55 9,47 9,50 9,25 9,46 9,36

Tabela 2

Wdrożenie wariantu W1R spowoduje najdalej idące 
skrócenie średniego czasu podróży w skali całego miasta 
oraz zdecydowaną poprawę komfortu podróży, szczególnie 
na dotychczas najbardziej obciążonych liniach miejskich. 
Na pierwszy rzut oka, w ujęciu detalicznym – skrócenie 
średniego czasu podróży przeciętnego pasażera na poziomie 
zaledwie 0,5 minuty wydaje się mało istotne. Jednak uzy-
skany wynik dotyczy tylko jednej podróży wykonywanej 
w tylko jednej godzinie funkcjonowania systemu komuni-
kacji zbiorowej w dniu roboczym. Efekt globalny – wyzna-
czany z uwzględnieniem liczby wszystkich podróży odby-
wanych w ciągu całego roku – jest znacznie większy. 
Poprawa komfortu podróży pasażera jest znacznie bardziej 
zauważalna – nastąpi wyraźny spadek liczby przepełnień 
tramwajów i autobusów w całej sieci, co będzie najbardziej 
zauważalne na dzisiaj najsilniej obciążonych liniach prze-
chodzących przez obszar śródmiejski. 

Powyższe korzyści powinny zminimalizować uciążli-
wość przesiadek, których liczba w skali miasta wzrośnie 
o blisko 9%. Zwiększenie liczby przesiadek jest nieuchron-
ne, wynika ze znacznego zwiększenia częstotliwości na wie-
lu liniach i konieczności utrzymania założonej pracy prze-
wozowej. 

Kolejne efekty zmian układu linii będą możliwe do 
uzys kania w wyniku optymalizacji szczegółowych rozkła-
dów jazdy.

dodatkowe działania zwiększające efektywność układu linii 
transportu zbiorowego w Krakowie
Ewentualne wdrożenie wariantu rekomendowanego (W1R) 
spowoduje istotne zmiany w funkcjonowaniu systemu ko-
munikacji zbiorowej w Krakowie. Oznacza zmianę filozofii 
organizacji transportu zbiorowego miasta, polegającą na 
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munikacyjnym powinny być podwójne. I tu bardzo ważne 
jest słowo „wszystkie”. W przypadku jeżeli choć jeden 
z nich nie będzie podwójny, natychmiast stanie się wąskim 
gardłem, powodując częste zatory i gromadzenie się pojaz-
dów komunikacji miejskiej przy dojeździe do przystanku. 
W przypadku bezwyspowych przystanków tramwajowych 
zlokalizowanych na jezdni (torowisko w środkowej części 
jezdni) należy rozważyć dodatkowe podniesienie nawierzch-
ni pasa ruchu, po którym odbywa się dojście do tramwaju. 
Chodzi tutaj głównie o przystanki zlokalizowane na I ob-
wodnicy miejskiej oraz na ciągu ulic Królewskiej i Brono-
wickiej.

Należy zdecydowanie dążyć do dalszych ograniczeń 
i ścisłej kontroli dostępu do I obwodnicy miejskiej dla sa-
mochodów prywatnych i w ten sposób dążyć do przekształ-
cenia tego ciągu w bulwar obsługiwany tramwajami, przy-
jazny dla ruchu pieszego i rowerowego. Na ciągu tym nale-
ży także zrezygnować z sygnalizacji świetlnej i wykorzystać 
w ten sposób pierwszeństwo tramwajów, wynikające z prze-
pisów ruchu drogowego.

Ścisła kontrola dostępności powinna także obejmować 
ulice z wydzielonymi pasami autobusowymi w celu wyeli-
minowania przypadków wykorzystywania tych pasów 
przez pojazdy do tego nieuprawnione. Postulowane jest 
wprowadzenie systemu ciągłego monitoringu, począwszy 
od odcinków najbardziej obciążonych ruchem autobusów, 
a więc zlokalizowanych w ciągu al. Trzech Wieszczów. 
System powinien zapewniać wysoką skuteczność działania 
oraz nieuchronność kary dla kierowców łamiących przepisy 
ruchu drogowego.

Niezbędne jest dążenie do ograniczeń parkowania w bez-
pośrednim sąsiedztwie torowisk tramwajowych, a tym sa-
mym do eliminacji przypadków blokowania tramwajów przez 
źle zaparkowane pojazdy. Postuluje się cykliczną kontynuację 
przynoszącej sukcesy akcji „wystarczy 1 metr”. Podobne dzia-
łania winny dotyczyć także chodników zlokalizowanych w bez-
pośrednim sąsiedztwie pasów autobusowych.

Wszelkie rozwiązania mogące mieć wpływ na ograniczenie 
efektywności funkcjonalnej wydzielonych torowisk i pasów ru-
chu wykorzystywanych przez autobusy należy poprzedzać sto-
sownymi analizami ruchu, w których szczególną uwagę po-
winno się zwracać na liczbę pasażerów przewożonych różnymi 
środkami transportu, a nie samą liczbę pojazdów.

W dalszej perspektywie należy dążyć do dalszej rozbudo-
wy sieci tramwajowej. Prace nad nowym układem linii uwy-
datniły brak niektórych powiązań, których budowa w znacz-
nym stopniu wpłynęłaby na dalsze skrócenie czasu podróży 
i w ten sposób zwiększenie atrakcyjności systemu komunika-
cji zbiorowej. Należy dążyć nie tylko do rozszerzania obecne-
go zasięgu sieci, ale także budować powiązania pomiędzy jej 
istniejącymi elementami. Do najbardziej wyczekiwanych in-
westycji tramwajowych należą (rys. 5 i 6):

•	 połączenie tramwajowe placu Inwalidów (ul. Kró-
lewska) z ul. Kamienną w ciągu al. J. Słowackiego,

•	 przedłużenie linii tramwajowej od pętli „Krowodrza 
Górka” do oś. Górka Narodowa w rejonie al. 29 Li-
stopada i ul. Arsenał,

•	 dokończenie linii szybkiego tramwaju na trasie N-S 
poprzez budowę odcinka ulic Wielicka–Kuklińskiego,

•	 połączenie tramwajowe pomiędzy pętlami „Mistrze-
jowice” i „Rakowice” wzdłuż ulic Bohomolca–Dobre-
go Pasterza–Lublańska–Radomska,

•	 Budowa powiązania Cichego Kącika z ul. Bronowicką.

Spełnienie powyższych postulatów umożliwi kolejny 
znaczący skok jakościowy krakowskiej komunikacji miej-
skiej.
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Rys.5. Proponowane działania usprawniające przejazd tramwajów w obrębie ścisłego cen-
trum miasta.

Rys.6. Propozycje połączeń tramwajowych w północnej części miasta.
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System miejskiego transportu zbiorowego w Szczecinie
Szczecin jest specyficznym, rozbudowanym ośrodkiem 
miejskim, który dla prawidłowego rozwoju swojego ob-
szaru wymaga wypracowania właściwego podejścia do sys-
temu transportu pasażerskiego. Rozwiązaniem dla zwięk-
szających się potrzeb przewozowych mieszkańców i użyt-
kowników może być, szersze niż dotychczas, wykorzystanie 
w połączeniach miejskich i podmiejskich transportu szyno-
wego (tramwaj i kolej). Problemom rozwoju transportu 
kolejowego w mieście poświęcony był poprzedni artykuł2.

Miejski transport zbiorowy, odpowiadając za prawidłowy 
przepływ osób na obszarach zurbanizowanych, jest jednym 
z podstawowych elementów gospodarki miasta i regionu. 
Jego organizatorem są władze municypalne i to one decydu-

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2012. 
2 K. Pietrzak, Analiza możliwości uruchomienia Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, 

„Transport Miejski i Regionalny”, 2012, nr 8.

ANAlizA RozWoju SzczecińSKiej  
Sieci TRAMWAjoWej1

Streszczenie. W artykule zaprezentowana została sieć tramwajowa 
w Szczecinie jako istotny element systemu transportu zbiorowego miasta 
i aglomeracji. Gałąź ta, zgodnie z dokumentem „Zintegrowany plan roz-
woju transportu publicznego w Szczecinie w latach 2007–2015”, określo-
na została jako podstawowy środek transportu zbiorowego obsługującego 
połączenia miejskie, a jej uzupełnienie stanowić ma: komunikacja auto-
busowa – na obszarze samego miasta, kolej – na obszarze podmiejskim.

W pierwszej części artykułu autor określił zasady funkcjonowania 
systemu transportu zbiorowego w Szczecinie, wskazując podmioty od-
powiedzialne za jego organizację, jak również za realizację przewozów. 
Przedstawione zostały również głównie parametry ilościowe sieci tramwa-
jowej miasta, jak również wskazane zostały jej cechy charakterystyczne.

W kolejnej części autor dokonał oceny stanu techniczno-eksploatacyj-
nego infrastruktury transportowej tej gałęzi, a także przedstawił listę re-
alizowanych i planowanych inwestycji infrastrukturalnych i taborowych. 

Aktualność tematu wynika z dynamiki zmian zachodzących w ob-
szarach miejskich oraz nasilającego się w nich zjawiska kongestii trans-
portowej. Sprawnie zorganizowany miejski transport zbiorowy może stać 
się podstawowym sposobem na przemieszczanie się mieszkańców i użyt-
kowników miasta i regionu, a tym samym pozytywnie wpłynąć na mini-
malizację kongestii, zanieczyszczenia środowiska oraz powstawanie tzw. 
kosztów społecznych transportu. 

Artykuł jest efektem udziału autora w projekcie rozwojowym reali-
zowanym pod kierunkiem Czesławy Christowej w Akademii Morskiej 
w Szczecinie finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
pt. „Badanie i modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transpor-
towego w regionie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem 
Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ-Południe”.
Słowa kluczowe: transport miejski, transport publiczny, tramwaj

ją o jego charakterze. Celem systemu miejskiego transportu 
zbiorowego jest jak najszersze zaspokajanie potrzeb trans-
portowych mieszkańców i użytkowników obszaru3. Potrzeby 
te związane są głównie z koniecznością przemieszczania się, 
wynikającą m.in. z pracy zawodowej, nauki czy też rekreacji. 
Jego istotną rolą jest również spełnianie funkcji substytutu 
względem uciążliwego dla środowiska i gospodarki miejskiej, 
indywidualnego transportu miejskiego.

Do najpopularniejszych form miejskiego transportu 
zbiorowego można zaliczyć transport autobusowy oraz 
tramwajowy. W wybranych lokalizacjach występują rów-
nież inne środki transportu, realizujące potrzeby mieszkań-
ców, takie jak: trolejbusy, metro, statki (w tym tzw. tram-
waje wodne), a także kolej.

Organizatorem szczecińskiego transportu zbiorowego 
w imieniu Gminy Miasto Szczecin jest Zarząd Dróg 
i Transportu Miejskiego (ZDiTM). Do jego zadań należy 
organizacja, zarządzanie, planowanie oraz sterowanie trans-
portem zbiorowym w mieście i jego bezpośrednim otocze-
niu4. Usługi związane z obsługą transportu zbiorowego zle-
ca jednemu przewoźnikowi tramwajowemu oraz czterem 
autobusowym, do których należą :

•	 Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.,
•	 Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klono-

wica” Sp. z o.o.,
•	 Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” 

Sp. z o.o.,
•	 Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyj-

ne Sp. z o.o.,
•	 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szcze-

cinie Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwa te aktualnie obsługują linie tramwajo-
we dzienne oraz linie autobusowe dzienne (w tym pospiesz-
ne) i nocne.

Zgodnie z zapisami Zintegrowanego planu rozwoju transpor-
tu publicznego w Szczecinie w latach 2007–2015 zakłada się, iż 
na terenie miasta podstawowym środkiem transportu zbio-
rowego będzie tramwaj, uzupełniającą wobec niego funkcję 
w zakresie obsługi ruchu miejskiego będzie miała sieć 
autobusowa, a w obsłudze ruchu podmiejskiego i lokalnego 

3 W. Starowicz, Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, Wydawnictwo 
Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007, s. 5.

4 Uchwała nr XLV/941/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 października 2001 r. w spra-
wie utworzenia Zakładu Budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” 
oraz zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szczecinie.
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– transport kolejowy5. Ponadto planowane są rozwiązania 
mające na celu uprzywilejowanie w ruchu miejskim, w tym 
w szczególności w ścisłym centrum miasta, komunikacji 
tramwajowej6. Według założeń tramwaj ma spełniać podsta-
wową rolę w zakresie przewozu osób, pozostałe środki trans-
portu mają zaś pełnić rolę dowozowo-odwozową.

Łączna długość linii szczecińskiej komunikacji zbiorowej 
wynosi około 910 kilometrów, z czego zaledwie 92 kilome-
try obsługiwane są przez tramwaje, pozostała część linii 
przypada na komunikację autobusową: dzienną i nocną – 
odpowiednio około 575 i 243 km7. 

Jak wynika z powyższego, pomimo predysponowania 
komunikacji tramwajowej do miana najważniejszej w ob-
słudze transportu pasażerskiego w mieście, długość linii 
tramwajowych wynosi aktualnie zaledwie 10% ogółu pasa-
żerskich linii miejskich. Zestawiając wyłącznie udział pro-
centowy sieci tramwajowej i sieci autobusowej dziennej, 
wynosi on odpowiednio około 13,8 i 86,2%. 

Z analizy udziału poszczególnych linii wynika jedno-
znacznie, iż aktualna sieć tramwajowa jest niewystarczająca, 
aby komunikacja tym środkiem transportu stała się, według 
założeń, głównym elementem systemu transportowego mia-
sta. Dodatkowo sieć tramwajowa tylko w niewielkim zakre-
sie dociera do nowych osiedli mieszkaniowych, co nie korelu-
je z pojawiającymi się nowymi źródłami potoków ruchu8. 
Cechą charakterystyczną wspomnianego układu jest również 
niedobór sieci w ścisłym centrum miasta (w tym głównie linii 
równoległych do istniejących), co powoduje znaczne utrud-
nienia prowadzenia ruchu w przypadku m.in. modernizacji 
odcinków linii bądź konieczności wytyczenia szybkiego ob-
jazdu na skutek awarii/kolizji pojazdu9. Schemat szczeciń-
skiej sieci tramwajowej przedstawia rysunek 1 (co ważne od 
3 września 2012 r., dzięki zakończonej inwestycji węzła ko-
munikacyjnego „Brama Portowa” i uruchomieniu nowego 
„lewoskrętu” na skrzyżowaniu, TS przewidują uruchomienie 
nowej linii – na odcinku osiedle Gumieńce–Plac Rodła).

Szczecińska sieć tramwajowa
Operatorem obsługującym linie tramwajowe w Szczecinie 
jest przedsiębiorstwo Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o. 
Powstało ono na mocy Uchwały nr XXVIII/715/08 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r., na bazie budżeto-
wego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie10. 

5 Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego w Szczecinie w latach 2007–2015, 
Szczecin 2010, s. 26.

6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, 
tom II – Kierunki, Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie, Szczecin 
2008, s. 45.

7 Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego…, op.cit., s. 15.
8 Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego…, op.cit., s. 15.
9 S. Majer: Nowe linie tramwajowe w Szczecinie na tle potoków ruchu pasażerskiego komunika-

cji miejskiej, IV Konferencja naukowo-techniczna, Problemy komunikacyjne miasta 
Szczecina modelowanie, symulacje, prognozowanie, Szczecin, 19 listopada 2009 r.

10  Uchwała nr XXVIII/715/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r. w spra-
wie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacyjny 
w Szczecinie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą 
Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie.

Jego podstawowym obowiązkiem jest realizowanie zadań 
związanych z potrzebami transportowymi mieszkańców 
Gminy Miasto Szczecin w zakresie lokalnego transportu, 
w tym wykonywanie przewozów liniowych. Do tego celu 
spółka Tramwaje Szczecińskie wykorzystuje własną, odpo-
wiednią infrastrukturę. Szczegółowy jej opis przedstawia 
tabela 1.

inwestycje związane ze szczecińską siecią tramwajową
Stan techniczno-eksploatacyjny infrastruktury tramwajo-
wej oraz odpowiadających jej środków transportu stanowi 
o poziomie bezpieczeństwa oraz o konkurencyjności wzglę-
dem alternatywnych wobec ruchu tramwajowego sposo-
bów przemieszczania się ludności w mieście. Czynności 
mające na celu zwiększenie udziału tramwaju jako ekolo-
gicznej formy transportu w mieście, w ogólnej liczbie wy-
konanych paskm (pasażerokilometrów) przez wszystkie 

Rys.1. Szczecińska sieć tramwajowa
Źródło: http://www.zditm.szczecin.pl/schematy/tramwaje.gif

Infrastruktura zarządzana przez spółkę Tramwaje Szczecińskie
Długość torów ogółem 110,90 km

w tym: – eksploatowane przez ruch osobowy 100,91 km

– na zajezdniach i bocznicach 9,99 km

Długość torów w jezdni 37,14 km

w tym: – na podkładach drewnianych 7,57 km

– na podkładach betonowych 13,82 km

– na podkładach ramowych 3,40 km

– na ławie tłuczniowej 7,49 km

– system węgierski, PHENIX, Sika 4,86 km

Długość torów  
wydzielonych 63,77 km

w tym: – na podkładach drewnianych 10,69 km

– na podkładach betonowych 49,73 km

– na podkładach ramowych 2,48 km

– na ławie tłuczniowej 0,65 km

– system węgierski, Sika 0,22 km

Uwaga: wszystkie wielkości dotyczą  toru pojedynczego

Źródło: materiały wewnętrzne spółki Tramwaje Szczecińskie w Szczecinie, Wydział Infrastruktury Torowo-Sieciowej, stan 
na 31 grudnia 2010 r.

Tabela 1
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obecne w mieście środki transportu, można podzielić na 
trzy grupy:

•	 prace dotyczące utrzymania i konserwacji sieci,
•	 prace remontowe,
•	 nowe inwestycje.

W grupie pierwszej dokonuje się podstawowych prac 
zmierzających do eliminacji punktowych ograniczeń sieci 
i podstawowych, bieżących napraw, gwarantujących 
sprawny ruch. Spółka Tramwaje Szczecińskie wykonuje 
w ciągu każdego roku bieżące naprawy konserwacyjne to-
rów na poziomie około 1200–1400 m (toru pojedyncze-
go) oraz sieci trakcyjnej na poziomie około 2000 m. 
W 2009 roku wykonane zostały naprawy dotyczące 
utrzymania sieci na długości 1231 m, a w kolejnym roku 
na długości 1326 m. Łączny koszt napraw w latach 2009 
– 2010 wyniósł 3,4 mln PLN. 

Kolejna grupa robót związana jest z inwestycjami obej-
mującymi kompleksowy remont torowiska wraz z podto-
rzem oraz siecią trakcyjną. Inwestycje takie mają na celu 
poprawę istniejącego stanu techniczno-eksploatacyjnego 
oraz dają możliwość zastosowania nowych technologii w za-
kresie bezpieczeństwa czy komfortu jazdy, np. wymiana 
podtorza, stosowanie okładzin i systemów wyciszających 
jazdę wagonu. W latach 2009–2010 spółka Tramwaje 
Szcze cińskie realizowała projekty związane zarówno z utrzy-
maniem sieci, jak też kompleksowymi modernizacjami, 
których koszt wyniósł około 31,1 mln PLN. Szczegółowy 
zakres robót wykonanych w latach 2009–2010 zaprezento-
wano w tabeli 2.

W latach 2011–2015 spółka TS przewiduje wykonanie 
kompleksowej modernizacji szczecińskiej sieci tramwajo-
wej na łączną kwotę około 158 mln PLN. Projekty zakłada-
ją przebudowę torowisk wraz z modernizacją sieci trakcyj-
nej, rozbudowę stacji prostownikowych i modernizację za-
jezdni tramwajowej Pogodno, zlokalizowanej przy alei 
Wojs ka Polskiego, a także przebudowę sygnalizacji świetl-
nej sterującej ruchem pojazdów w mieście.

Aktualnie (1 sierpnia 2012 r.) zakończona została inwesty-
cja związana z przebudową torowiska wraz z siecią trakcyjną 

w obrębie newralgicznego węzła komunikacyjnego miasta – 
Bramy Portowej (fot. 1). Poza poprawą stanu technicznego, 
inwestycja zakładała między innymi: budowę nowego odcinka 
tworzącego relację skrętną łączącą sieć pomiędzy ulicą 
Bolesława Krzywoustego a aleją Niepodległości, utworzenie 
wydzielonych pasów dla ruchu autobusów miejskich (tzw. 
BusPasów) oraz wspólnych przystanków autobusowo-tramwa-
jowych (tzw. PAT), integrujących te dwie formy transportu 
zbiorowego w mieście (fot. 2). Inwestycja, jako jedna z wielu 
dotyczących infrastruktury tramwajo wej w Szcze cinie, została 
wykonana w ramach projektu nr 7.3 – 23, pn. „Budowa 
i przebudowa torowisk w Szczecinie”11. Wykaz wszystkich za-
dań przewidzianych do realizacji w ramach wskazanego pro-
jektu przedstawia tabela 3.

W lutym 2011 roku rozpisany został przetarg na 
„Wykonanie dokumentacji na przebudowę torowisk tram-
wajowych i sieci trakcyjnej”, obejmujący trzy zadania12: 

•	 opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego,
•	 opracowanie dokumentacji projektowej,
•	 opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

11 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, Priorytet VII 
Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach me-
tropolitalnych.

12 http://www.szczecin.pl/UMSzczecinSwiat/chapter_59000.asp

Inwestycje związane z utrzymaniem szczecińskiej sieci tramwajowej 
realizowane w latach 2009 – 2010

Odcinki linii Długość toru pojedynczego 
podlegającego naprawie Koszt Wykonawca

− ul. Sikorskiego
− ul. Ku Słońcu
− ul. Kwiatowa + pętla 

Gumieńce

łącznie 2795 m

11,0 mln PLN MPK Łodź

− pl. Kościuszki 523 m 3,8 mln PLN Infrastruktura  
sp. z o.o. Poznań

− ul. Boh. Warszawy  
(od ul. Jagiellońskiej  
do ul. Mickiewicza)

− ul. Żołnierska + pętla 
Krzekowo

łącznie 2530 m

12,9 mln PLN ZUE SA Kraków

− własne prace dotyczące 
utrzymania i konserwacji 
sieci trakcyjnej

 2556 m
3,4 mln PLN Wydział 

Infrastruktury 
Torowo-Sieciowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych spółki Tramwaje Szczecińskie

Tabela 2

Fot. 1. Brama Portowa – węzeł komunikacyjny
Źródło: foto własne autora

Fot. 2. PAT – wspólny przystanek autobusowo-trammwajowy
Źródło: foto własne autora
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Analizując odcinki, które wymagają przebudowy lub 
modernizacji, niezmiernie istotną kwestią wydaje się rów-
nież remont linii na ulicach Narutowicza i Potulickiej. 
Obecny stan techniczny wskazanych odcinków grozi w nie-
dalekiej przyszłości koniecznością zmniejszenia intensyfika-
cji ich wykorzystania, a docelowo skutkować może także 
całkowitym zamknięciem ich dla ruchu tramwajowego. 
Koszt modernizacji, uwzględniający, poza naprawą infra-
struktury szynowej, również drogową wraz z remontem 
chodników i budową miejsc parkingowych, szacowany jest 
na 46 mln PLN, wykonanie zaplanowane zaś na lata 2014 
– 2015. Odcinki te znalazły się na pierwszym miejscu tzw. 
listy rezerwowej, co w przypadku wygospodarowania przez 
Miasto dodatkowych środków, może skutkować rozpoczę-
ciem prac remontowych już w roku 2013.

Ponadto, według założeń rozwoju miasta, przewiduje się 
w przyszłości budowę nowych odcinków sieci tak, aby ko-
munikacja tramwajowa zwiększyła swój terytorialny zasięg 
na obszarze Szczecina, a tym samym stała się jeszcze bar-
dziej konkurencyjna względem innych środków transpor-
tu. Wśród planowanych inwestycji, mających na celu po-
większenie miejskiej sieci tramwajowej, można wymienić13:

•	 wydłużenie do obecnych granic miasta trasy tramwa-
jowej na ulicy Ku Słońcu;

•	 wydłużenie trasy tramwajowej na ulicy Bohaterów 
Warszawy (od ulicy Bolesława Krzywoustego do uli-
cy Sikorskiego);

•	 wydłużenie trasy tramwajowej na ulicy Arkońskiej 
(od istniejącej pętli, poprzez ulicę Spacerową i Szafera 
do projektowanej pętli tramwajowo-autobusowej 
przy osiedlu Zawadzkiego – Klonowica);

•	 budowę trasy tramwajowej na ulicy Mieszka I i ulicy 
Cukrowej z pętlą przy stacji kolejowej Szczecin Gu-
mieńce; 

•	 budowę trasy tramwajowej na ulicy 1 Maja i jej prze-
dłużenie do ronda Giedroycia;

•	 zmianę przebiegu trasy tramwajowej w rejonie ulic 
3 Maja i Potulickiej i zbliżeniem jej do stacji Szczecin 
Główny;

•	 połączenie tras tramwajowych, przebiegających 
wzdłuż alei Piastów i ulicy Potulickiej, poprzez wpro-
wadzenie torowiska tramwajowego w pas pomiędzy 
jezdniami ulicy Narutowicza.

Z uwagi jednak na ograniczone środki można wniosko-
wać, iż budowa nowych odcinków zwiększających zasięg 
sieci tramwajowej miasta rozpocznie się dopiero po zakoń-
czeniu planowanych inwestycji odtworzeniowych i moder-
nizacyjnych.

Ważnym projektem jest również planowana budowa 
tzw. Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, czyli jedynego 
połączenia tramwajowego łączącego centrum miasta z jego 
prawobrzeżnymi dzielnicami. Etap I inwestycji zakłada bu-

13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, 
tom II – Kierunki, Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie, Szczecin 
2008, s. 46.

Zadania inwestycyjne w ramach projektu  
„Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”

Nazwa i numer projektu Wartość projektu Przedmiot projektu

Program Operacyjny 
Infrastruktura 
i Środowisko, 
działanie 7.3
Projekt nr 7.3 – 23 pn. 
„Budowa i przebudowa 
torowisk w Szczecinie” 
realizowany we 
współpracy z Miastem 
Szczecin

222,3 mln PLN − przebudowa zajezdni Pogodno

− remont podstacji prostownikowych 
zlokalizowanych przy ul. Kolumba 
i Kaszubskiej

− przebudowa torowisk i sieci trakcyjnych 
w ciągu: al. Piastów; ul. Energetyków – 
Gdańska – Basen Górniczy; Brama Portowa

− przebudowa torowisk i sieci trakcyjnych 
w ciągu: ul. Mickiewicza, ul. Wawrzyniaka, 
pl. Rodła, pl. Żołnierza, al. Wyzwolenia

− wymiana kabli zasilających podstacje

Tabela 3

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych spółki Tramwaje Szczecińskie

Pierwsze z zadań przewiduje wykonanie dokumentacji 
technicznej dla przebudowy następujących torowisk:

•	 w ciągu alei Piłsudskiego na odcinku od ulicy Matejki 
do Mazurskiej wraz z węzłem plac Rodła, o łącznej 
długości 1200 metrów toru pojedynczego,

•	 aleja Wyzwolenia od zwrotnic na placu Rodła do uli-
cy Malczewskiego, o łącznej długości 556 metrów 
toru pojedynczego.

Drugie zadanie przetargu – opracowanie dokumentacji 
projektowej – przewiduje wykonanie projektów przebudo-
wy torowisk wraz z siecią trakcyjną na odcinkach (w me-
trach toru pojedynczego):

•	 ulica Wyszyńskiego przy moście Długim o łącznej 
długości 80 m,

•	 ulica Energetyków o łącznej długości 1649 m,
•	 most Portowy o łącznej długości 214 m,
•	 ulica Gdańska o łącznej długości 5746 m,
•	 pętla Basen Górniczy o łącznej długości 616 m,
•	 ulica Bohaterów Warszawy (skrzyżowanie z ulicą Ja-

giellońską) o łącznej długości 131 m,
•	 ulica Żołnierska i ulica Mickiewicza (odcinek od ulicy 

Somosierry do ulicy Twardowskiego) o łącznej długo-
ści 2610 m.

W ramach opisanego zadania przewiduje się również 
przygotowanie dokumentacji związanej z przebudową 
zintegrowanej pętli autobusowo-tramwajowej zlokalizo-
wanej w rejonie Basenu Górniczego, która w przyszłości 
będzie również obsługiwała połączenia prawobrzeżnej 
części miasta realizowane przez Szczeciński Szybki Tram-
waj (SST).

Ostatnie zadanie przetargu związane jest z aktualizacją 
i opracowaniem dokumentacji dla następujących odcinków 
torowisk (w metrach toru pojedynczego):

•	 ulica Wawrzyniaka (od ulicy Mickiewicza do alei 
Wojska Polskiego) o łącznej długości 738 m,

•	 placu Żołnierza Polskiego (od alei Wyzwolenia do 
placu Hołdu Pruskiego) o łącznej długości 653 m,

•	 aleja Wyzwolenia (od placu Rodła do placu Żołnierza 
Polskiego) o łącznej długości 670 m.
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dowę nowej, całkowicie bezkolizyjnej wobec ruchu drogo-
wego, linii o łącznej długości 3,9 kilometra od Basenu 
Górniczego do tymczasowej pętli przy ulicy Turkusowej14. 
Sposób integracji linii SST z siecią tramwajową miasta 
przedstawia rysunek 2.

Inwestycja (etap I) finansowana ma być w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007–2013, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, 
działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolital-
nych, a jej wartość oszacowano na kwotę około 232,6 mln 
PLN. Inwestycja ta ma docelowo zmniejszyć czas dojazdu 
pomiędzy centrum a prawobrzeżem, a także stanowić alter-
natywę dla pozostałych gałęzi transportu pasażerskiego na 
obszarze miasta. Termin realizacji etapu I budowy SST 
przewidywany jest w latach 2012–2014. W późniejszym 
okresie planowane jest wykonanie etapu II inwestycji, za-
kładającego przedłużenie linii od pętli tymczasowej przy 
ulicy Turkusowej do pętli końcowej SST – Kijewo15.

inwestycje poprawiające stan szczecińskiego  
taboru tramwajowego
Poprawa jakości oferowanych usług uwarunkowana jest 
również, poza modernizacją i rozbudową infrastruktury 
transportu, stanem środków transportu, jakie poruszają 
się po sieci tramwajowej. Od 2007 roku Miejski Zakład 
Komunikacji, a później spółka Tramwaje Szczecińskie roz-
poczęła proces związany z odtworzeniem taboru i dosto-
sowaniem go do zmieniających się potrzeb mieszkańców 
i użytkowników. Priorytetem stało się zmniejszenie śred-
niego wieku pojazdów użytkowanych przez przewoźnika 
tak, aby do 2013 roku osiągnąć wartość 18,5 lat. Prognozę 
średniego wieku taboru zarządzanego przez Tramwaje 
Szczecińskie Sp. z o.o. ilustruje rysunek 3.

14 http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/
15 Szczeciński Szybki Tramwaj, prezentacja przygotowana przez Wydział Inwestycji 

Miejskich Urzędu Miasta Szczecin, Szczecin 2009.

Rys. 3. Prognoza średniego wieku taboru zarządzanego przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
Źródło.  Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., Od zakładu budżetowego do dzisiaj, materiały wewnętrzne, 
Szczecin 2010

Zadania w ramach projektu  
„Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”

Nazwa i numer projektu Wartość projektu Przedmiot projektu

Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko, 
działanie 7.3:
Projekt nr 7.3 – 24
„Zakup taboru niskopodłogowego”

198,6 mln PLN − zakup 30 szt. nowych pojazdów 
niskopodłogowych jednobryło-
wych

 (wraz z zakupionymi w pierwszym 
kwartale 2011 r. 6 sztukami po-
jazdów PESA 120 NaS – „Swing”)

Regionalny Program Operacyjny 
WZ. Działanie 6.4

14,7 mln PLN − modernizacja 10 wagonów typu 
105N do standardu Moderus Alfa.

− modernizacja 18 wagonów typu 
Tatra KT4Dt

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych spółki Tramwaje Szczecińskie

Tabela 4

Rys. 2. Szczeciński Szybki Tramwaj w powiązaniu z istniejącym układem linii tramwajowych 
Szczecina
Źródło: Szczeciński Szybki Tramwaj, prezentacja przygotowana przez Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu 
Miasta Szczecin, Szczecin 2009

Pierwszym etapem prac związanych ze zmniejszeniem 
średniego wieku pojazdów była wymiana znacznej część 
ilostanu taboru. Spółka w latach 2007–2010 wycofała cał-
kowicie z eksploatacji wysłużone modele wagonów typu: 
Duwag GT6 (łącznie 32 sztuk), Konstal 102Na (łącznie 37 
sztuk) oraz 42 sztuk najstarszych wagonów typu 105N. 
W tym samym okresie zakupiono używane pojazdy Tatra, 
które dotychczas obsługiwały komunikację miejską Berlina, 
w tym16:

•	 54 pojazdy Tatra T6A2, wyprodukowane w latach 
1985–1990;

•	 32 pojazdy Tatra KT4Dt, wyprodukowane w latach 
1983–1987.

Kolejnym etapem związanym z wymianą floty spółki 
TS jest planowany zakup 30 sztuk nowych pojazdów nisko-
podłogowych oraz modernizacja posiadanych już pojazdów 
typu 105N oraz Tatra KT4Dt. Łączny koszt przedsięwzię-
cia szacowany na około 213 mln PLN ma być pokryty 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 
Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakres inwestycji 
w poszczególnych projektach przedstawiono w tabeli 4.

Nowe pojazdy niskopodłogowe docelowo mają obsługi-
wać zmodernizowane linie, w tym linię tzw. szybkiego 
tramwaju, na których pojazdy te będą mogły w pełni wy-
korzystać swoje wysokie parametry jezdne. 

16 http://www.ts.szczecin.pl/
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Podsumowanie
Według Zintegrowanego planu rozwoju transportu publiczne-
go w Szczecinie w latach 2007–2015 tramwaj stanowić ma 
podstawowy środek transportu zbiorowego, uzupełniany 
ma być w ruchu miejskim przez autobusy, a w ruchu pod-
miejskim przez kolej. Aby jednak osiągnąć takie założenie, 
poza modernizacją istniejącej sieci oraz zakupem nowocze-
snego taboru, konieczna jest również budowa jej nowych 
odcinków, szczególnie tam, gdzie prognozowane są wzmo-
żone potoki ruchu. Obecnie brak jest inwestycji infrastruk-
turalnych związanych z budową nowych odcinków sieci. 
Wobec powyższego można wnioskować, iż w najbliższych 
latach udział tego środka transportu w przewozach pasa-
żerskich na obszarze miasta może sukcesywnie spadać. 

Przy modernizacji obecnej sieci tramwajowej w mieście, 
jak również przy ewentualnej budowie jej nowych odcin-
ków, warto pamiętać o integracji tego środka transportu 
z innymi gałęziami komunikacji zbiorowej (autobus, po-
ciąg), poprzez np. wspólne pasy autobusowo-tramwajowe, 
wspólne przystanki, czy nowoczesne centra przesiadkowe. 
Ważnym aspektem wspierającym rolę transportu publicz-
nego może być m.in. wydzielanie z ogólnodostępnych pa-
sów ruchu, pasów przeznaczonych wyłącznie do obsługi 
tych pojazdów, a także projektowanie sieci sygnalizacji 
świetlnej w mieście tak, aby mogła ona faworyzować prze-
jazd przez skrzyżowania pojazdów transportu zorganizowa-
nego. Realizacja, za pomocą sygnalizacji świetlnej oraz zna-
ków, zmiennej treści „żądań” przejazdów, może przyczynić 
się do podniesienia prędkości komunikacyjnej, a docelowo 
– zwiększenia konkurencyjności transportu zbiorowego 
wzglę dem realizowanego przez pojazdy indywidualne.

Należy pamiętać, iż zgodnie z ogólnymi trendami, lud-
ność coraz częściej osiedla się poza ścisłym centrum miasta, 
a co za tym idzie, zmieniają i wydłużają się codzienne po-
dróże relacji dom – praca – dom. Tramwaj może skutecznie 
konkurować z transportem drogowym (autobusy miejskie, 
transport indywidualny) tylko wówczas, gdy jego sieć bę-
dzie rozwijała się na całym obszarze wraz z rozwojem mia-
sta, a wysoki poziom jej stanu techniczno-eksploatacyjnego 
będzie permanentnie utrzymywany.
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Fot. 3. Tramwaj niskopodłogowy PESA 120 NaS – Swing
Źródło: foto własne autora

Trzeci Kongres Mobilności Aktywnej w Gdańsku
W dniach 6–7 września br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym 
AmberExpo w Gdańsku odbył się Trzeci Kongres Mobilności Aktywnej, or-
ganizowany przez Miasto Gdańsk oraz Polską Unię Mobilności Aktywnej 
(PUMA). Uczestniczyło w nim ponad 250 osób.

Ideą trzeciej edycji Kongresu Mobilności Aktywnej, podobnie jak po-
przednich dwóch, było wykorzystanie doświadczenia miast, regionów 
i krajów osiągających największe sukcesy w utrzymywaniu wysokiej ja-
kości życia dzięki przyjęciu odpowiednich zasad kształtowania rozwoju 
lokalnego, przy jak najpełniejszym wykorzystaniu potencjału aktywnych 
form mobilności.

III Kongres Mobilności Aktywnej stworzył możliwość umocnienia róż-
nych sieci współpracy i z pewnością zaowocuje wdrożeniem projektów, 
których celem jest nowe spojrzenie na przestrzeń publiczną i zagadnie-
nie zrównoważonego rozwoju systemów mobilności w naszych miastach 
i regionach. Dotyczy to oczywiście w głównej mierze województwa po-
morskiego, skąd pochodziła większość uczestników imprezy. 

Całość programu oraz wystąpienia wszystkich prelegentów są moż-
liwe do obejrzenia i ściągnięcia ze strony internetowej Kongresu: www.
kongresmobilnosci.pl . 
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Wprowadzenie1

Analiza przestrzenna z wykorzystaniem technik GIS 
(Geographic Information Systems) jest coraz częściej stoso-
wanym narzędziem, zarówno w badaniach naukowych, jak 
i w codziennej praktyce instytucji publicznych i prywat-
nych przedsiębiorstw. Obecnie, przy ułatwionym procesie 
gromadzenia danych, funkcjonalności technologii GPS oraz 
wszechstronności oprogramowania GIS, bada się zjawiska 
dotyczące chorób [1], płodności, planowania rodziny, de-
mografii, odżywiania, a także innych aspektów społeczno-
-ekonomicznych [2]. Badania przestrzenne wykorzystuje się 
również do zarządzania administracją i kierowania bezpie-
czeństwem [3] oraz w celach szeroko pojmowanej prewen-
cji. Z chwilą systematycznego wprowadzania na rynek usług 
cyfrowych studia tego rodzaju nabierają znaczenia także dla 
podmiotów gospodarczych, z uwagi na możliwość poznania 
i kontroli zagadnień istotnych z punktu widzenia ich działal-

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2012. 

PRoBleMy i TechNiKi loKAlizAcji  
W PRoceSie GeoKodoWANiA  
NA PRzyKŁAdzie zdARzeń dRoGoWych  
W KRAKoWie1

Streszczenie. Analiza zdarzeń drogowych, ich uwarunkowań i skutków 
może być znacząco ułatwiona przez wykorzystanie GIS i istniejących baz 
danych o zdarzeniach drogowych.   Istotną trudnością w takiej analizie 
może okazać się nieprecyzyjne geokodowanie takich zdarzeń wynikające 
ze sposobu zbierania i kodowania danych. Celem pracy jest wskazanie, na 
przykładzie bazy o zdarzeniach drogowych ZIKiT w Krakowie, typów 
błędów i ich źródeł, a także propozycji rozwiązań niektórych z przed-
stawionych problemów. W tym celu zasugerowano użycie czterech od-
miennych technik wykorzystanych w manualnym procesie geokodowa-
nia zdarzeń drogowych w przestrzeni: jednorodności, proporcjonalności, 
wolnych przestrzeni, a także otwartych odcinków. Na podstawie badań 
przeprowadzonych na przykładzie ulicy Tynieckiej oraz alei 29 Listopada 
stwierdzić można, że w bazie danych ZIKiT w Krakowie aż kilkadzie-
siąt procent zdarzeń ma nieprecyzyjnie bądź błędnie określoną lokalizację 
zdarzenia. Okazało się, że użycie różnych technik geokodowania (przy 
takim odsetku błędnych danych) nie wpływa istotnie na wynik końcowy 
analizy – miejsca wyjątkowo niebezpieczne pozostały niezmienione bez 
względu na zastosowanie poszczególnych technik. Umiejętne i przemy-
ślane zastosowanie danej techniki może wpłynąć na zawyżenie lub niedo-
szacowanie pewnych odcinków drogi, ze względu na występującą w nich 
liczbę wypadków i kolizji drogowych – tak okazało się w przypadku 
techniki proporcjonalności, co klasyfikuje ją jako najmniej odpowiednią 
do analiz tego rodzaju. Wykazano, że zróżnicowanie miejsc zagrożonych 
bardziej zauważalne jest w obszarach mniej zagospodarowanych. 
Słowa kluczowe: zdarzenia drogowe, geokodowanie, techniki lokaliza-
cji, błędy danych, GIS

ności [4]. Warto jednak pamiętać, że bez względu na odbior-
cę, wymaga się coraz większej dokładności i najwyższej wia-
rygodności wyników badań. Jedną ze sfer, gdzie wykorzysta-
nie GIS może znacząco ułatwić analizę, a także wnieść wiele 
nowych możliwości interpretacji, jest, będące przedmiotem 
zainteresowań autora, badanie uwarunkowań zdarzeń dro-
gowych (wypadki i kolizje) w przestrzeni miasta i szeroko 
rozumiane bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD).

Jakość baz danych i opartych na nich analiz zależy od 
sposobów pozyskiwania informacji, ich kodowania oraz for-
my gromadzenia i udostępniania [5]. Wykorzystywane 
w analizach GIS bazy danych o zdarzeniach drogowych 
mogą zawierać nawet kilkadziesiąt procent rekordów, gdzie 
wybrane atrybuty lokalizacji są obciążone błędem [1, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12]. Do głównych omyłek człowieka związanych 
z gromadzeniem danych źródłowych zaliczyć można: stoso-
wanie nieformalnych nazw oraz skrótów, zamiast oficjalnych 
odpowiedników [13], posiłkowanie się nazwami slangowymi 
[14, 15], podanie nieistniejących skrzyżowań dróg, pomija-
nie oraz błędne nazewnictwo [16], brak zapisu charaktery-
stycznych punktów w przestrzeni, odniesienie zdarzenia do 
nieistniejących obiektów, korzystanie ze starej numeracji bu-
dynków itp. W związku z powyższym brak przyjętych stan-
dardów gromadzenia informacji, rzetelności w prowadzeniu 
zapisków statystycznych, a także posługiwanie się progra-
mami o zróżnicowanych mechanizmach geokodowania [14, 
17 i 19 za 18], może wpływać na odwzorowanie zjawiska 
w rzeczywistości. Mimo tych wszystkich niedoskonałości 
i „pułapek” udało się w niektórych krajach osiągnąć zdumie-
wającą, nawet 100-procentową poprawę [15].

Zandbergen [20] zauważył, że: „…błędy danych wyjścio-
wych, błędy danych referencyjnych oraz błędy w procesie geokodo-
wania… (s. 218) …są czynnikami istotnie wpływającymi na 
ostateczny wynik pracy… (s. 226)”. Zostało również udowod-
nione, że stosowanie teorii prawdopodobieństwa, zamiast 
badania stanu rzeczywistego, negatywnie przyczynia się do 
określenia funkcji pewnych obszarów lub odcinków dróg 
[15]. Ostatecznie może to prowadzić do niedoszacowania 
lub zawyżenia problemu w niektórych obszarach geogra-
ficznych [21 za 15]. 

Występowanie błędów w bazach danych nie oznacza ko-
nieczności rezygnacji z analizy. Stwierdzono bowiem, że brak 
ich ujęcia jest niewłaściwy [22] i może doprowadzić do 
stronniczości wyników badań [1, 8, 23]. Aby takiej sytuacji 
uniknąć, Zimmerman i Feng [12] podają przykładowe rozwią-
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zania problemu: ręczne przypisanie adresów do błędnych re-
kordów w bazie (w przypadku dostępnych danych referencyj-
nych) oraz modelowanie danych w procesie ręcznego geoko-
dowania, którego problematyka została poruszona w artykule. 

Nie rozważano w tym opracowaniu funkcjonalności 
oprogramowania z rodziny GIS, jak to ma miejsce w więk-
szości artykułów opisujących zagadnienie geokodowania 
[2, 3, 10, 14, 15, 16, 20], nie podejmowano również dys-
kusji na temat przydatności cyfrowych map referencyjnych 
do badań geograficznych. Skupiono się przede wszystkim 
na rozwiązaniu problemu – manualnym procesie geokodo-
wania oraz możliwych źródłach błędów. Niniejszy artykuł 
prezentuje przydatność oraz główne wady i zalety propono-
wanych technik lokalizacji, z nasileniem na punktową ana-
lizę przestrzenną. Celem tych badań jest także ujawnienie 
rozmiaru błędów, co do lokalizacji zdarzeń komunikacyj-
nych zawartych w bazie danych Zarządu Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu (ZIKiT) w Krakowie, na podsta-
wie objętych analizą ulicy Tynieckiej oraz alei 29 Listopada. 
A artykule nie podejmowano dyskusji i nie wyrażano opinii 
na temat przyjętych sposobów gromadzenia danych (star-
szy i obecny wygląd Karty Zdarzenia Drogowego jako 
podstawowego źródła pozyskiwania informacji).

Oprogramowanie GIS, wykorzystywane do procesów 
geokodowania, daje możliwość automatycznej analizy da-
nych referencyjnych pod warunkiem ich dostępności, a w 
przypadku braku takiej bazy oferuje możliwość geokodo-
wania ręcznego [8]. Zaprezentowane w artykule techniki 
można stosować zarówno w przypadku manualnego wpro-
wadzania danych, jak i formę uzupełnienia dostępnych na-
rzędzi geokodowania. 

Każda z opisanych technik zawiera charakterystyczne 
dla siebie wady i zalety, w każdej z nich będzie występować 
błąd badawczy. Można jednak zabezpieczyć się przed lekko-
myślnym wprowadzaniem danych, a tym samym zminima-
lizować negatywne skutki. Należy przy tym pamiętać, że 
zastosowanie nieodpowiedniej techniki może przyczynić się 
do stronniczych wniosków [24]. W każdym przypadku, 
gdzie dane nie są kompletne, należy określić możliwe roz-
wiązania i zdać sobie sprawę z błędów podczas wprowadze-
nia poprawek [25]. Bardzo przydatna w badaniach tego 
rodzaju jest znajomość terenu i charakterystyka infrastruk-
tury drogowej, bowiem pozwala ona na wykorzystanie tech-
nik, w zależności od występujących warunków terenowych. 
Takie działania pozwalają na elastyczną modyfikację błęd-
nych danych statystycznych, a to z kolei pozwoli na dokład-
ne dopasowanie zjawiska w procesie geokodowania [20]. 

Dane o zdarzeniach drogowych w Krakowie
W badaniach wykorzystano materiał statystyczny dotyczą-
cy wypadków i kolizji drogowych, który został zgromadzo-
ny przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
(ZIKiT). Informacje uzyskuje się na podstawie Karty 
Zdarzenia Drogowego (KZD), którą wypełnia policjant 
po przybyciu na miejsce – jest to jednocześnie główne 
źródło danych w bazie ZIKiT o zdarzeniach drogowych 
w Krakowie. Informacje w niej umieszczone zawierają: datę, 

czas, lokalizację, charakterystykę miejsca zdarzenia, cechy 
drogi, dane o infrastrukturze, warunki atmosferyczne, przy-
czyny zdarzenia oraz zapiski o uczestniczących pojazdach. 
Dane o zdarzeniach pozyskiwane są również od Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK) w Krakowie, 
za pośrednictwem przedstawiciela (Inspektora), który także 
sporządza na miejscu dokumentację o zaistniałym zdarzeniu 
w przypadku uczestnictwa pojazdów transportu zbiorowe-
go. W sytuacji, gdy występują osoby ranne, zdarzenie może 
prowadzić tylko funkcjonariusz policji. ZIKiT przez pe-
wien okres (wg nieoficjalnych informacji do lat 2005–2006) 
współpracował w tej kwestii także z lokalnymi placówkami 
Zakładów Ubezpieczeń Komunikacyjnych, jednak informa-
cje nabyte w ten sposób najprawdopodobniej są najmniej 
liczebne i dotyczą jedynie tych przypadków, w których nie 
było osób rannych (kolizje drogowe). 

Struktura bazy danych ZIKiT określająca lokalizacje 
poszczególnych zdarzeń drogowych opiera się na trzech 
głównych pozycjach w KZD: ulicy, na której doszło do ko-
lizji lub wypadku, numeru posesji (niejednokrotnie w tej 
części opisuje się inne charakterystyczne cechy otoczenia) 
oraz wyznaczeniu odcinka między poszczególnymi skrzyżo-
waniami bądź ulicy krzyżującej się z ulicą główną. Ponadto 
do umiejscowienia zjawiska używa się atrybutów oznaczo-
nych umownymi kodami – odpowiadającymi tym na KZD. 
Za pomocą tych dodatkowych pól można uzyskać informa-
cje o zakręcie drogi, jej spadku czy wzniesieniu, ilości wy-
dzielonych jezdni, czy przystanku komunikacji publicznej, 
wiadukcie itp. 

Karta Zdarzenia Drogowego jest produktem, na podsta-
wie którego gromadzi się dane w Systemie Ewidencji 
Wypadków i Kolizji (SEWiK) nadzorowanym przez Komendę 
Główną Policji. Wymagania do jej sporządzania i dalszego 
wykorzystania zostały określone przez Zarządzenie nr 635 
Komendanta Głównego Policji [26]. W 2006 roku uległa 
przemianie struktura KZD, a wraz z nią oznaczenie poszcze-
gólnych atrybutów. Zmiana ta wprowadza między innymi 
ograniczenia i rozwinięcia poszczególnych informacji [27]. 
Najważniejsze i najczęściej pojawiające się atrybuty przed i po 
transformacji KZD zmieniły się tylko oznaczeniem nume-
rycznym, co w istocie nie sprawia problemów przy analizie 
longitudinalnej obejmującej okresy sprzed i po zmianach. Nie 
mają one jednak większego znaczenia w procesie ręcznego 
geokodowania, gdyż w zdecydowanej większości błędy doty-
czą nazwy ulicy bez sprecyzowania posesji (lub innych miejsc), 
lub określony jest tylko odcinek drogi między poszczególny-
mi skrzyżowaniami (wariant korzystniejszy). 

Źródła błędów2

W czasie procesu geokodowania ręcznego niemal pewne 
jest, że analityk napotka niejednoznaczne i problematyczne 
sytuacje. Poniżej opisano podstawowe źródła błędów doty-
czących umiejscowienia w przestrzeni zdarzeń dro go wych, 
pochodzących z bazy statystycznej Zarządu Infrastruktury 

2 W artykule wykorzystano zdjęcia satelitarne dostępne w oprogramowaniu Google 
Earth, wersja: 6.2.1.6014 (beta).
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Komunalnej i Transportu w Krakowie. W rozdziale tym 
zaznaczono na rysunkach obiekty lub ulice istotne z punktu 
widzenia omawianych problemów.

Błędy lokalizacji w stosunku do wielkich osiedli 
mieszkaniowych lub obiektów handlowo-usługowych
Umiejscowienie wypadków i kolizji drogowych bywa kło-
potliwe nie tylko na głównych ciągach komunikacyjnych, 
ale także w bezpośredniej bliskości wielkich osiedli miesz-
kaniowych (rys.1).

bez nazwy, to kolejny problem. Niejednokrotnie zdarza się 
tak, że droga osiedlowa obiega budynek, łącząc się z inną 
drogą wewnątrz kompleksu mieszkaniowego, co jeszcze 
bardziej komplikuje analizę (rys. 2).

Bez dodatkowych informacji nie jest możliwe jedno-
znacznie umiejscowienie zdarzenia w przestrzeni. Przy opra-
cowaniu map o dużych skalach nie będzie to kłopotliwe, jed-
nak dla potrzeb lokalnych może okazać się niezbędne. 

Zandbergen [20] próbował również badać związki po-
między punktami adresowymi, działkami posesji oraz siecią 
dróg. Jeden z poruszonych problemów dotyczył terenu na-
leżącego do United State Air Force, na którego całość skła-
dały się 504 odrębne obiekty adresowe. Dla porównania, 
w Polsce mogą to być duże kompleksy handlowe (rys. 3), 
placówki naukowe (np. kampus uniwersytecki) itp. 

Rys. 1.   Odcinek ul. Andersa w Krakowie
Źródło:   Google Earth (zmodyfikowane)

Według informacji z danych źródłowych zdarzenie drogo-
we odniesione zostało do ulicy Andersa 10 w Krakowie. 
Administracyjnie ulica ta nie posiada obiektu oznaczonego 
takim numerem, a autor zapewne powyższą informację miał 
w zasięgu wzroku. Koniecznie jest zatem odniesienie zdarze-
nia drogowego do posesji znajdującej się na osiedlu mieszka-
niowym sąsiadującym z ulicą Andersa. Problem polega na 
tym, że tylko na odcinku od Ronda im. gen. Maczka do Placu 
Centralnego (1,8 km), tuż przy ulicy Andersa znajdują się 
cztery posesje odpowiadające takiej numeracji (na rysunku od 
najbliższego osiedla: Teatralne, Spółdzielcze, Niepodległości 
oraz Kazimierzowskie). W innych badaniach Zandbergen 
[20] spostrzegł z natury podobne niejasności – pewne fakty 
(w tym przypadku badania opieki nad dziećmi) lokalizowane 
były w obrębie jednego kompleksu budynków, na który skła-
dało się kilkanaście lub kilkadziesiąt odrębnych posesji.

Przypisanie zdarzenia do jednego obiektu, wokół które-
go biegnie ulica o tej samej nazwie lub droga wewnętrzna 

Rys. 2.   Os. Bohaterów Września 1 w Krakowie
Źródło:   Google Earth

Rys. 3.   Centrum Handlowe „Bonarka”
Źródło:   Google Earth

Autor zauważył, iż odniesienie dokładnej lokalizacji zja-
wiska na podstawie tylko jednej z cech było niemożliwe, 
jednak posiłkując się pozostałymi, można było z dużym 
prawdopodobieństwem takie zdarzenie umiejscowić. Zatem 
każda dodatkowa informacja zwiększa prawdopodobień-
stwo precyzyjnego odniesienia zjawiska. 

Błędy lokalizacji w odniesieniu do kategorii i statusu 
prawnego dróg
Gdy równolegle do drogi głównej biegnie droga wewnętrz-
na (osiedlowa) z poszczególnymi dojazdami do posesji – 
taką sytuację w Krakowie spotkamy między innymi na 
ulicy Grota Roweckiego (rysunek 4).

Rys. 4.   Odcinek ul. Grota Roweckiego w Krakowie
Źródło:   Google Earth (zmodyfikowane)
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Tylko na podstawie nazwy ulicy, bez zawarcia dodatko-
wych informacji, trudno jest określić, czy zdarzenia miało 
miejsce na drodze gminnej, czy może na wewnętrznej, albo 
może na którymś z parkingów przyblokowych. Biorąc pod 
uwagę fakt, że prawdopodobnie więcej zdarzeń komunika-
cyjnych ma miejsce na drogach wyższego rzędu, przy braku 
dodatkowych informacji o kategorii lub rodzaju drogi, 
można przyjąć taką interpretację. 

Wieloznaczne usytuowanie wypadku lub kolizji drogo-
wej zdarzyć się może również wtedy, gdy załączona została 
wzmianka o skrzyżowaniu dróg [14]. Chociaż statystyka 
zdarzeń drogowych w Krakowie pokazuje, że zdarzenia na 
skrzyżowaniach są najbardziej wiarygodne z punktu widze-
nia analizy przestrzennej, pojawiają się jednak wyjątki. 
Przykład taki przedstawiono na rysunku 5, gdzie na względ-
nie krótkim odcinku ulicy Łokietka w Krakowie zauważyć 
można kilka wzajemnie krzyżujących się dróg, które w sensie 
prawa „skrzyżowaniami” nie są (zaznaczone koła ). 

Błędy lokalizacji w odniesieniu do rond i skrzyżowań
Trudnymi miejscami dla geokodowania zdarzeń drogo-
wych są duże ronda lub węzły drogowe. Niejednokrotnie 
jest tak, że rondo występuje tylko z nazwy, natomiast jego 
kształt i przeznaczenie tworzy skupisko skrzyżowań dróg 
[29]. Takie rozwiązanie możemy spotkać w Krakowie, 
przy rondzie Grunwaldzkim (rys. 6), gdzie oprócz po-
ziomu górnego z kilkoma skrzyżowaniami znajduje 
się dolny poziom z tunelem, którym biegnie ciąg ulicy 
Konopnickiej. 

Rys. 5.   Odcinek ul. Łokietka w Krakowie
Źródło:   Google Earth (zmodyfikowane)

Po raz kolejny pojawia się wątpliwość, czy skrzyżowa-
nie dróg z informacją tylko o nazwie jednej z nich (nawet 
jeśli znajduje się na określonym granicami odcinku drogi) 
dotyczy skrzyżowania w sensie przepisów Prawa o ruchu 
drogowym, czy krzyżowania się dróg w ogóle, bowiem 
różnica jest wbrew pozorom zasadnicza. Definicja skrzy-
żowania ujęta jest w artykule 2 Prawa o ruchu drogowym 
[28] i mię dzy innymi rozróżnia ona połączenie dróg 
publicznych i niepublicznych: „skrzyżowanie – przecięcie się 
w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub 
rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie 
przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy 
przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą 
gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego 
się przy drodze lub z drogą wewnętrzną”. Nawiązując do po-
wyższego – nie jest skrzyżowaniem połączenie drogi pu-
blicznej z drogą niepubliczną lub wyjazdem z posesji. 
Połączenie dróg dla osoby nie znającej przepisów z zakre-
su ruchu drogowego jest wręcz banalne – analityk nie 
musi znać takich przepisów. Jednak zakłada się, że osoba 
sporządzająca KZD zna je doskonale. Trzeba przy tym pa-
miętać, że nie zawsze na miejscu zdarzenia dostępna i czy-
telna jest informacja o statusie drogi, co w konsekwencji 
prowadzić może do przypadkowego błędu. 

Rys. 6. Rondo Grunwaldzkie w Krakowie
Źródło: Google Earth

Lakoniczna informacja powoduje trudności zakwalifi-
kowania zdarzenia drogowego do choćby nawet jednego 
poziomu, nie wspominając o konkretnym skrzyżowaniu 
dróg na jednym poziomie ronda. Przydatne okażą się 
w tym przypadku inne cechy drogi, np.: torowisko, tunel, 
przystanek autobusowy lub tramwajowy, przejście dla 
pieszych itp. 

Kolejny błąd dotyczy sytuacji, gdzie dwie drogi o tej 
samej nazwie krzyżują się więcej niż jeden raz [14]. W Krako-
wie sytuację taką można zaobserwować np. w ciągu ulic 
Igołomskiej, Siewnej oraz Balickiej (rys. 7).

Błędy lokalizacji na długich odcinkach dróg
Niełatwe okazuje się umiejscowienia zdarzenia w cią-
gu obiektu o dużej powierzchni zajmowanego terenu 
(rys. 8).

Rys. 7. Odcinek ul. Igołomskiej w Krakowie
Źródło: AutoMapa ©2003–2011 Geosystems Sp. z o.o. (zmodyfikowane)
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Biorąc pod uwagę fakt, że Park im. H. Jordana w Kra-
kowie sąsiaduje z aleją 3 Maja na odcinku ponad pół kilo-
metra, usytuowanie zdarzenia drogowego „przy Parku im. 
H. Jordana” będzie mało dokładne, zwłaszcza jeśli podobne 
obiekty w przestrzeni miasta zlokalizowane są w obszarach 
o gęstej zabudowie, gdzie 100 metrów długości drogi ma 
znaczenie. 

Inne błędy lokalizacji
Bywa, że dane o wypadkach i kolizjach drogowych zawie-
rają informację o odległości, np. 150 metrów od lub do 
wcześniej wskazanego obiektu. Nie byłoby w tym nic trud-
nego, gdyby zdarzenie zaistniało na drodze jednokierunko-
wej. Jednak w innym przypadku nie da się jednoznacznie 
określić miejsca wystąpienia zdarzenia. Tym samym może 
to doprowadzić do zawyżenia lub zaniżenia liczby zdarzeń 
na ciągach komunikacyjnych zlokalizowanych z dwóch lub 
więcej stron skrzyżowania (lub ronda).

Wielokrotnie zdarza się, że lokalizacja wypadku lub ko-
lizji drogowej opiera się na jednym atrybucie (np. przejście 
dla pieszych, przełączka drogi dwujezdniowej). Dla pod-
kreślenia wagi tego przykładu odnieść się należy do hipote-
tycznej sytuacji drogowej – potrącenia pieszego na ulicy 
Igołomskiej w Krakowie. Jak dokładnie określić miejsce 
najechania na człowieka, skoro na długości niemal 9,5 kilo-
metra znajduje się dziewięć oznakowanych przejść dla pie-
szych? Bez bardziej szczegółowych informacji precyzyjna 
lokalizacja takiego zdarzenia drogowego jest niemożliwa. 

Następnym przykładem niejasnej interpretacji jest 
określenie, na którym kierunku danego ciągu komunika-
cyjnego miało miejsce zdarzenie, nie wliczając w to wypad-
ków i kolizji na skrzyżowaniach. Na podstawie dostępnej 
bazy danych ZIKiT w Krakowie można zdecydowanie 
stwierdzić, że tego typu analizy nie powinny być w ogóle 
brane pod uwagę, ponieważ możliwość zaistnienia błędu 
jest bardzo prawdopodobna. 

Wskazać należy także na możliwe błędy wynikające 
z usytuowania oznaczonej numerem posesji znajdującej 
się w bezpośredniej bliskości ulicy (na której miało miej-
sce zdarzenie), ale w rzeczywistości należącej administra-
cyjnie do innej drogi (rys. 9). Nierzadko bowiem okazuje 

się, że osoba odpowiedzialna za sporządzanie KZD przy-
pisuje numer posesji najbliższy w zasięgu wzroku. 
Skutkuje to tym, że analityk nie znajduje szukanego nu-
meru posesji, który jest wskazany przez osobę będącą na 
miejscu zdarzenia. Konieczna jest zatem weryfikacja 
wszystkich numerów posesji na sąsiadujących i krzyżują-
cych się ulicach. 

Numeracja posesji na ulicy Jaremy w Krakowie kończy 
się na 25, jednak w bazie widnieje informacja o zdarzeniu 
drogowym przy ulicy Jaremy 27a. Szukający na liście nu-
merów przynależnych do ulicy Jaremy nie znajdzie takiego 
adresu, jednak w wyniku eksploracji mapy adresowej do-
strzec można, że posesja 27a co prawda znajduje się tuż 
przy ulicy Jaremy, ale administracyjnie należy do ulicy 
Pużaka. 

Metody geokodowania zdarzeń o nieprecyzyjnie  
określonej lokalizacji
Jak wcześniej wspomniano, nawet kilkadziesiąt procent 
zdarzeń na wybranych ciągach komunikacyjnych nie ma 
podanej precyzyjnej lokalizacji. Nie utrudnia to analiz 
o charakterze liniowym – gdzie obiektami są drogi, na-
tomiast jest poważnym problemem, jeśli analiza ma się 
opierać na danych punktowych (mapy potencjału, od-
niesienie do rozmieszczenia obiektów, miejsca zamiesz-
kania sprawców zdarzeń itp.). Rozwiązanie polegające 
na wykluczeniu z analizy zdarzeń o niedoprecyzowanej 
lokalizacji jest niedopuszczalne. Po pierwsze znacząco za-
burzałoby wyniki jakichkolwiek analiz z nadreprezenta-
cją bocznych, krótkich ulic i dróg, gdzie informacja jest 
pełniejsza. Po drugie niedoszacowaniu uległyby zdarze-
nia na długich, głównych arteriach komunikacyjnych, 
gdzie najczęściej występują problemy z umiejscowieniem. 
Istnieje kilka metod rozwiązania tego problemu, które 
są przedmiotem dalszej dyskusji. Dla ich prezentacji wy-
brano dwie krakowskie ulice (al. 29 Listopada oraz ul. 
Tyniecką), gdzie szczegółowej analizie poddano 4263 zda-
rzenia drogowe (tabela 2), które miały miejsce w latach 
1997–2010. Wybrane do analizy drogi zostały zaprezen-
towane na rysunku 10. Tabela 1 przedstawia główne cha-
rakterystyki ulic.

Rys. 8. Park im. Henryka Jordana, al. 3 Maja w Krakowie
Źródło: Google Earth (zmodyfikowane)

Rys. 9. Odcinek ul. Jaremy w Krakowie
Źródło: AutoMapa ©2003–2011 Geosystems Sp. z o.o. (zmodyfikowane)
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Za pomocą procesu geokodowania oraz ogólnodostępnych 
technik wizualizacji możliwe jest zaprezentowanie zjawiska 
w postaci liniowej, powierzchniowej i punktowej. Sama istota 
geokodowania zapożycza rozmaite techniki wprowadzania da-
nych, wypracowane przez wielodziedzinowe kierunki nauko-
we, przy czym każda z nich wyróżnia się pewnymi charaktery-
stycznymi cechami, sposobem gromadzenia danych oraz oce-
ną informacji poddanym geokodowaniu [20]. 

W przypadku liniowej analizy zdarzeń drogowych istotne 
jest, na jak długie odcinki podzielone zostaną ciągi komunika-
cyjne do badań. Im krótsze trasy, tym bardziej będą nawiązy-
wały do analizy punktowej (z natury dość szczegółowej). Tym 
sposobem napotkają one na podobne problemy w kwestii 
przypisania niedokładnych kolizji i wypadków drogowych do 
konkretnego miejsca. Z kolei im dłuższe odcinki, tym zasięg 
ryzyka (wynikły nawet z jednego punktu na danym odcinku, 
np.: przejście dla pieszych, przełączka na drodze dwujezdnio-
wej itp.) rozkłada się równomiernie na poszczególne segmenty, 
a to stwarza większe zagrożenie przysłonięcia niektórych wraż-
liwych miejsc, będących w szczególności odpowiedzialnymi za 
obraz zagrożeń na danym członie trasy. Główną różnicą po-
między punktową a liniową metodą badań zdarzeń drogo-
wych jest to, że na jeden odcinek o wysokich parametrach ry-
zyka może przypadać kilka lub kilkanaście punktów istotnych 
ze względu na bezpieczeństwo. W przypadku analiz punkto-
wych ryzyko to zostaje zminimalizowane, jednak problemem 
okazuje się przypisanie mało sprecyzowanych przestrzennie 
zdarzeń komunikacyjnych do poszczególnych miejsc na dro-
dze. Niniejszy artykuł porusza zagadnienia miejscowego geo-
kodowania zjawisk, ponieważ ten typ analiz precyzyjnie ujmu-

je punkty wzdłuż trasy, niejednokrotnie będących podstawą 
do wniosków końcowych, zwłaszcza dla osób zainteresowa-
nych tematyką z zakresu inżynierii drogowej oraz lokalnych 
władz mogących prawnie przeciwdziałać nasilającym się za-
grożeniom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

ArcGIS, jako wszechstronne narzędzie do badań prze-
strzennych, posiada olbrzymie możliwości w zakresie eksplo-
racji danych. Dysponując informacjami gromadzonymi 
w standardach pozwalających na ich prawidłowe odczytanie, 
można posiłkować się dostępnym w oprogramowaniu GIS 
procesem automatyzacji geokodowania, co zdecydowanie 
przyspiesza proces badań. Jednak – jak wspomniano we 
wstępie – praktycznie nie istnieją zbiory statystyczne, w któ-
rych zawarte byłyby informacje umożliwiające bezbłędne od-
wzorowanie przez ArcGIS. 

Z uwagi na brak dostępnych danych referencyjnych infor-
macje o zdarzeniach komunikacyjnych poddano ręcznej loka-
lizacji. W pierwszej kolejności poddano geokodowaniu te zda-
rzenia komunikacyjne, co do których nie było wątpliwości 
o prawidłowym odniesieniu przestrzennym zdarzenia do miej-
sca. Następnie, za pomocą opisanych w dalszej części artykułu 
technik, przenoszono na mapę i porównywano pozostałe przy-
padki, wykorzystując przy tym informacje zawarte w karcie 
zdarzenia drogowego (charakterystyki miejsca zdarzenia, in-
formacji o drodze i jej geometrii oraz charakterystycznych cech 
infrastruktury drogowej, dzielnicy). Uzyskane rezultaty przed-
stawiono za pomocą wizualizacji przestrzennych dostępnych 
w programie ArcGIS 10. Do tego celu wykorzystano narzę-
dzie Kernel Density dostępne w oprogramowaniu GIS, gdyż 
uznano je – w odróżnieniu od pozostałych – za najlepiej od-
zwierciedlające wrażliwe miejsca na mapie [30 za 3].

Techniki geokodowania zdarzeń drogowych
Dla każdej z ulic zastosowano cztery możliwości lokalizo-
wania zdarzeń drogowych:

Technika jednorodności – polega na podzieleniu odcin-
ka drogi na taką liczbę jednakowych części, jaką wyznacza 
liczba niedokładnych zdarzeń drogowych przypisanych do 
konkretnej ulicy. Następnie równomierne rozmieszczenie 
tych danych w zależności od liczby otrzymanych odcinków. 
W przypadku bardzo dużej liczby danych przy jednakowo 
krótkich odcinkach dopuszczalna jest generalizacja. Wadą 
tego rozwiązania jest potencjalne pominięcie „najbardziej 
wrażliwych” miejsc lub odcinków dróg. Jest to technika 
najszybsza i najbardziej wygodna w procesie ręcznego geo-
kodowania w stosunku do trzech pozostałych.

Charakterystyka al. 29 Listopada oraz ul. Tynieckiej w Krakowie
Ulica Długość Dzielnice Jednostki urbanistyczne Inne 

al. 29 Listopada 4,4 km I, III, IV Warszawskie, Olsza, 
Prądnik Biały Południe, 
Prądnik Czerwony, 
Witkowice – Górka 
Narodowa Wschód

Droga krajowa
Ulica jednojezdniowa  
na odcinku:
Opolska – północna granica 
Krakowa, pozostała część 
dwujezdniowa

ul. Tyniecka 8,5 km VIII Dębniki, Dębniki 
Zachód, Pychowice, 
Kostrze, Tyniec

Droga powiatowa
Ulica w całości jednojezdniowa
Od ul. Praskiej na wschód: 850 
m droga pieszo-rowerowa

Rys. 10. Lokalizacja analizowanych ulic na mapie Krakowa
Źródło: ArcGIS 10 (zmodyfikowane)

Tabela 1

Źródło: Opracowanie własne 

Rys. 11. Rozkład zdarzeń drogowych techniką jednorodności
Źródło: opracowanie własne



TransporT miejski i regionalny 09 2012

24

Technika proporcjonalności – polega na rozmieszczeniu 
błędnych zdarzeń drogowych proporcjonalnie do wcześniej 
wprowadzonych. Technika ta może nadmiernie oszacować 
lub zupełnie pominąć niektóre odcinki dróg, ale jednocześnie 
wskazuje na bardzo prawdopodobny scenariusz rozkładu 
zdarzeń drogowych, ze względu na obraz zagrożeń w komu-
nikacji, wynikający z prawidłowo zlokalizowanych danych 
statystycznych. 

Rezultaty badań
Baza danych o zdarzeniach drogowych w Krakowie
Dokładna charakterystyka 4263 zdarzeń drogowych w Kra-
kowie na alei 29 Listopada oraz ulicy Tynieckiej w latach 
1997–2010 została przedstawiona w tabeli 2. Dane pra-
widłowe oznaczają te zdarzenia, które można bardzo do-
kładnie odnieść do przestrzeni. Dane częściowo błędne 
dotyczą takich przypadków, w których określony jest pe-
wien odcinek drogi, bez określenia dokładnej pozycji na 
tym odcinku. Dane nieprawidłowe charakteryzują się tylko 
nazwą ulicy, na której doszło do zdarzenia. W trzeciej gru-
pie danych znajdują się również zdarzenia mające miejsce 
na danej ulicy, oznaczone dodatkowo różnymi atrybutami 
(most, zakręt, przystanek komunikacji publicznej itp.), pod 
warunkiem występowania więcej niż jednego takiego atry-
butu na wyznaczonym odcinku drogi.

Rys. 12. Rozkład zdarzeń drogowych techniką proporcjonalności
Źródło: opracowanie własne

Technika wypełniania wolnych przestrzeni – punkty 
zlokalizowane są tylko na tych odcinkach dróg, które nie 
zostały ujęte w przypadku pozostałych zdarzeń drogowych. 
Sposób ten wymaga „zapożyczenia” techniki jednorodności 
i rozmieszczenie pozostałych zdarzeń równomiernie w wol-
nych od zdarzeń odcinkach, jeśli analizowane będą dość 
długie segmenty.

Rys. 13. Rozkład zdarzeń drogowych techniką wypełniania wolnych przestrzeni
Źródło: opracowanie własne

Technika otwartych odcinków – dotyczy zlokalizowania 
zdarzeń drogowych na tych odcinkach dróg, które cechują 
się brakiem dających się łatwo zidentyfikować obiektów in-
frastrukturalnych. Technika wydaje się bardzo odpowied-
nią dla terenów mało zagospodarowanych.

Rys. 14. Rozkład zdarzeń drogowych techniką otwartych odcinków
Źródło: opracowanie własne

Zdarzenia drogowe mające miejsce na al. 29 Listopada  
oraz ul. Tynieckiej w Krakowie, w okresie 1997–2010

Kolizje drogowe 
lekkie

Wypadki drogowe Wszystkie  
zdarzeniaCiężkie Śmiertelne Ogółem

al.
 2

9 
Li

st
op

ad
a Liczba zdarzeń 3472 224 69 66 359 3831 (100%)

Dane prawidłowe 2564 181 60 55 297 2861 (74,7%)

Dane częściowo błędne 383 25 5 7 27 410 (10,7%)

Dane nieprawidłowe 533 18 4 4 27 560 (14,6%)

ul
. T

yn
iec

ka

Liczba zdarzeń 357 42 21 12 75 432 (100%)

Dane prawidłowe 225 32 14 8 54 279 (64,6%)

Dane częściowo błędne 21 4 1 1 6 27 (6,2%)

Dane nieprawidłowe 111 6 6 3 15 126 (29,2%)

Tabela 2

Źródło: opracowanie własne

Analiza danych wykazała, że przeszło 25% (w przypad-
ku al. 29 Listopada) oraz prawie 36% (w przypadku ul. 
Tynieckiej) kolizji i wypadków drogowych nie posiada jasno 
sprecyzowanej lokalizacji przestrzennej. Okazuje się, że uli-
ce biegnące w obszarach mało zagospodarowanych charak-
teryzują się wyższym prawdopodobieństwem błędnej loka-
lizacji w porównaniu do bardziej zurbanizowanych, ponie-
waż tereny te cechują się niewielką liczbą wyróżniających 
się obiektów zabudowań społecznych lub infrastruktural-
nych, które mogłyby być punktem odniesienia do zaistnia-
łych zdarzeń drogowych. Z tabeli 2 wynika również, że 
ulica Tyniecka zawiera o wiele bardziej nieprecyzyjne dane 
o zdarzeniach drogowych, w stosunku do alei 29 Listopada. 
Problem nabiera znaczenia ze względu na wyższą niedo-
kładność informacji o wypadkach drogowych, które w od-
różnieniu od kolizji są zdarzeniami o dużo poważniejszych 
skutkach społeczno-gospodarczych [30].

Analiza przestrzenna zdarzeń drogowych na alei 29 
Listopada oraz ulicy Tynieckiej w Krakowie
Wyniki dla al. 29 Listopada zilustrowano na rys. 15, a dla 
ul. Tynieckiej na rys. 16. 

Zauważyć można, że bez względu na przyjętą technikę 
rozkład zdarzeń na alei 29 Listopada nie wykazuje znacz-
nych różnic. Główne nasilenie zdarzeń drogowych w każ-
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dym przypadku ma miejsce na skrzyżowaniu z ulicami 
Lublańską i Opolską. Niewielkie różnice zauważalne są na 
odcinku alei 29 Listopada, od ulicy Siewnej do północnych 
granic miasta Krakowa, oraz na odcinku alei 29 Listopada 
pomiędzy ulicami Prandoty i Wileńską. Pozostałe miejsca 
nie charakteryzują się istotnymi zmianami.

W przypadku ulicy Tynieckiej nasilenie zdarzeń drogo-
wych jest bardziej zróżnicowane, w zależności od zastoso-
wanej techniki lokalizacji. Podobnie jak na alei 29 Listopada, 
tak i na ulicy Tynieckiej widoczne są miejsca o szczególnie 
dużej liczbie zdarzeń drogowych (skrzyżowanie z ulicami 
Norymberską i Winnicką). Największe różnice ukazały się 
po nałożeniu błędnie zlokalizowanych zdarzeń techniką 
proporcjonalności oraz otwartych odcinków. Przykładem 
jest fragment ulicy Tynieckiej, zlokalizowany pomiędzy uli-
cami: Praską i Do Groty. W tym miejscu ulica Tyniecka 
posiada wąski odcinek drogi jednojezdniowej dwukierun-
kowej, gdzie jednocześnie występują liczne zakręty oraz na-
chylenia drogi. Wydaje się zatem bardzo prawdopodobne, 
iż na tej trasie miały miejsca zdarzenia drogowe, zwłaszcza 
że takie utrudnienia dotyczące geometrii drogi zostały 

uznane za istotne w ocenie ryzyka zaistnienia zdarzeń dro-
gowych [31], a ponadto przed oddaniem osobnej alei pie-
szo-rowerowej ruch w tym miejscu był bardzo nasilony 
i chaotyczny.

Analiza przestrzenna zdarzeń drogowych, zarówno 
w obrębie alei 29 Listopada, jak i ulicy Tynieckiej, wykaza-
ła, że dla badań przestrzennych kolizji i wypadków drogo-
wych największe znaczenie ma stopień urbanizacji obszaru, 
przez który droga przebiega. Okazało się, że dla terenów 
silnie zabudowanych nie ma większego znaczenia, jakiej 
użyje się techniki lokalizacji. W każdym z omawianych 
przykładów zauważalny jest wpływ głównych i dużych 
skrzyżowań, które są w szczególności odpowiedzialne za 
obraz przestrzenny zdarzeń drogowych. Problem pojawia 
się wtedy, gdy odcinki dróg biegną wzdłuż terenów le-
śnych, łąk, pól itp. W takich przypadkach poszczególne 
techniki lokalizacji wykazują istotne różnice w badaniach 
geograficznych. 

Podsumowanie
Bazy danych o zdarzeniach drogowych
Zbiory informacji o zdarzeniach drogowych obciążone są 
nieprecyzyjnymi danymi odnośnie ich lokalizacji. Problem 
ten nie dotyczy jedynie analizowanej bazy ZIKiT, ale jest 
sygnalizowany przez badaczy na całym świecie. Skala pro-
blemu jest bardzo duża, gdyż obejmuje ponad 1/3 zdarzeń 
zawartych w tych bazach.

Stwierdzono, że wraz z ograniczeniem błędnych danych 
bazowych poprawia się wiarygodność wyników badań [12], 
dlatego należy podejmować wszelkie działania zmierzające 
do minimalizacji ryzyka. Poprawa jakości danych o wypad-
kach i kolizjach drogowych może nastąpić poprzez:

•	 stosowanie urządzeń GPS na miejscu zdarzenia dro-
gowego;

•	 odnotowanie wszystkich możliwych informacji o cha-
rakterystyce miejsca zdarzenia (zakręt, przejście dla 
pieszych, torowisko, słup oświetleniowy, przystanek 
komunikacji publicznej itp.);

•	 wzmożona uwaga i dokładność osoby wyznaczonej 
do kodowania cyfrowych danych przestrzennych, na 
podstawie dokumentacji statystycznej;

•	 współpraca międzyinstytucjonalna oraz weryfikacja 
zastrzeżeń, w razie wątpliwości.

Techniki lokalizacji
Analiza zdarzeń drogowych alei 29 Listopada oraz ulicy 
Tynieckiej w Krakowie wykazała, że użycie różnych technik 
geokodowania może wpłynąć na wnioski końcowe, przy 
czym większym prawdopodobieństwem błędu objęte są ob-
szary o niskim stopniu zurbanizowania (ul. Tyniecka). Fakt 
ten potwierdzają również wyniki badań z innych obszarów 
na świecie [14, 18, 32]. W przypadku obu ulic zarysowują 
się główne obszary lub fragmenty dróg objęte najwyższym 
ryzykiem zdarzeń drogowych. Użycie jakiejkolwiek techni-
ki nie wpłynie zatem na ich sfałszowanie, chociaż jest wyso-
ce prawdopodobne, że zróżnicowanie przestrzenne zdarzeń 
drogowych będzie bardziej zauważalne w analizach wiel-

Technika 
 jednorodności

Technika jednorodności

Technika  
proporcjonalności

Technika proporcjonalności

Technika wolnych 
przestrzeni

Technika wolnych przestrzeni

 Technika otwartych 
odcinków

 Technika otwartych odcinków

Rys. 15. Wyniki zastosowania technik geokodowania dla zdarzeń drogowych na al. 29 
Listopada w Krakowie
Źródło: opracowanie własne

Rys. 16. Wyniki zastosowania technik geokodowania dla zdarzeń drogowych na ul. Tynieckiej 
w Krakowie
Źródło: opracowanie własne
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koskalowych. Problem ten nie był jednak w tym artykule 
poruszony.

Okazało się, że technika proporcjonalności nie jest odpo-
wiednią w tych badaniach, ponieważ podkreśla tylko te miej-
sca, które są najbardziej wrażliwe na występowanie zdarzeń. 
Może to prowadzić do nadreprezentatywności. Jak wspo-
mniano wyżej, pozostałe techniki nie zaniżają znaczenia tych 
obszarów, wskazują natomiast inne miejsca mogące być 
istotnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym. W badaniach zdarzeń drogowych możliwe jest także 
użycie wszystkich czterech zaprezentowanych technik geo-
kodowania. Jest to uzasadnione faktem, że każda z nich cha-
rakteryzuje się pewnym błędem, a obraz zdarzeń drogowych 
nie jest zjawiskiem jednoznacznym i równomiernym.
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Wprowadzenie
Przystanek to według ustawy Prawo o ruchu drogowym [1] 
miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publiczne-
go, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. Do tej 
dosyć mało precyzyjnej definicji warto dodać zasadniczą wy-
daje się cechę, mianowicie umożliwienie wejścia pasażerom 
do środka pojazdu celem odbycia przejazdu. Funkcjonalność 
przystanków wiąże się ściśle z jakością systemów komunika-
cji miejskiej. Liczne szczegółowe badania doprowadziły do 
sporządzenia listy podstawowych kryteriów oceny tej jakości. 
Rudnicki z zespołem w opracowaniu wykonanym na zlecenie 
Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej pt. Kryteria i mier-
niki oceny miejskiej komunikacji zbiorowej (Kraków 1998, za [2]) 
w ramach kryterium dotyczącego warunków podróży wyróż-
nia m.in. następujące cechy systemu komunikacji miejskiej:

•	 warunki i uciążliwość dojścia do przystanku, 
•	 warunki oczekiwania na przystanku, 
•	 łatwość i sprawność wsiadania i wysiadania, 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2012. 

fuNKcjoNAlNość PRzySTANKóW  
liNii TRAMWAju PluS We WRocŁAWiu1

Streszczenie. W związku z uruchomieniem wszystkich linii Tramwaju Plus 
we Wrocławiu na stałych trasach, a więc po zakończeniu większości prac 
budowlanych związanych z tym projektem, podjęto badania nad charakte-
rystyką, funkcjonalnością i wizerunkiem przystanków obsługujących nowe 
linie. W niniejszym artykule skupiono się na zagadnieniach związanych 
z  formą przystanków i peronów przystankowych oraz ich dostępności dla 
osób niepełnosprawnych. Wizerunkowi (wyglądowi) przystanków zostanie 
poświęcony odrębny artykuł, w którym zawarta będzie także charaktery-
styka wyposażenia przystanków, również w istotny sposób wpływającego 
na ich funkcjonalność, a zwłaszcza warunki oczekiwania na pojazd. W ni-
niejszej pracy analizie poddano podstawowe charakterystyki przystanków 
określające ich funkcjonalność, takie jak ich typ i lokalizacja względem 
skrzyżowania, wysokość, długość i szerokość peronów oraz bariery ogra-
niczające dostępność. Wyróżniono trzy rodzaje przystanków Tramwaju 
Plus: nowo wybudowane, istniejące wcześniej  oraz takie, które nie zostały 
poddane modernizacji. Zauważono pewne tendencje pozytywne, zwłaszcza 
zdecydowaną przewagę przystanków o charakterze peronów nad docho-
dzącymi oraz przystanków podwójnych nad pojedynczymi, jak również 
skrócenie lub ułatwienie drogi dojścia do niektórych przystanków. Niestety 
szereg oszczędności i wynikających stąd niekonsekwencji budzi poważne 
wątpliwości, a uwidaczniają się one zarówno pomiędzy wydzielonymi typa-
mi, jak i w obrębie tych grup. Należą do nich m.in.: zróżnicowana wysokość 
peronów czy długość sąsiednich przystanków, niedostosowanie szerokości 
peronów do potoków pasażerów, brak lub utrudniona dostępność niektó-
rych przystanków dla osób niepełnosprawnych. Wady te powodują, że na-
dzieje pokładane w największej w ostatnich latach wrocławskiej inwestycji 
związanej z komunikacją zbiorową trudno uznać za spełnione.
Słowa kluczowe: Tramwaj Plus we Wrocławiu, przystanki tramwajowe, 
perony, funkcjonalność, przystosowanie dla niepełnosprawnych

które bezpośrednio łączą się ze sposobami budowy i wyposa-
żania miejsc zatrzymań. Co prawda badania ankietowe wy-
kazały, że cechy te nie są zdaniem pasażerów najważniejsze 
(większą rolę przypisano niezawodności i dostępności komu-
nikacji), jednak ich znaczenie nie jest wcale marginalne [2].

Trzy linie Tramwaju Plus we Wrocławiu (tab. 1) stanowią 
największą w ostatnich latach inwestycję władz miejskich 
w komunikację zbiorową. Łączą one główne dworce: kolejowy 
i autobusowy oraz centrum miasta z potężnym obiektem wi-
dowiskowym (Stadionem Miejskim na EURO 2012). W zało-
żeniu mają stanowić nową jakość transportu miejskiego, wy-
różniając się nowoczesnym, klimatyzowanym taborem, 
w znacznym stopniu wydzielonymi torowiskami i priorytetem 
nad innymi rodzajami transportu zapewnionym przez inteli-
gentnie sterowaną sygnalizację świetlą. Linie te miały zapew-
nić szybsze połączenie dużych osiedli mieszkaniowych w za-
chodniej części Wrocławia (Pilczyce, Kozanów, Gądów Mały, 
Popowice, Szczepin) oraz w jego części południowej (Gaj, 
Huby) z centrum miasta i węzłami komunikacji zewnętrznej, 
natomiast w związku z uzyskaniem przez Polskę prawa do or-
ganizacji mistrzostw EURO 2012, dużego znaczenia nabrało 
zapewnienie przez nie połączenia z nowym stadionem. Dla 
Tramwaju Plus zbudowano dwa nowe odcinki torów:

•	 wzdłuż ulic Bardzkiej i Świeradowskiej do Gaju,
•	 oraz od ulicy Legnickiej przez Milenijną i Pilczycką 

na osiedle Kozanów i do Stadionu Miejskiego,
przy czym ten drugi jest jedyną w kraju trasą tramwajową 
zbudowaną w celu zapewnienia obsługi areny mistrzostw 
Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Nowe odcinki torów 
zostały zakończone krańcówkami, co wymusiło zakup ta-
boru dwukierunkowego.

W artykule postanowiono pominąć żywo dyskutowaną na 
forach naukowych i popularnych tematykę zasadności  wpro-
wadzania krańcówek w mieście całkowicie ich pozbawionym 
i zakupu droższych wagonów dwukierunkowych, sposobu tra-
sowania nowych odcinków torów, efektywności introdukowa-
nego Inteligentnego Systemu Transportu i tras nowych linii, 

Stałe trasy linii Tramwaju Plus
Linia Trasa

31 Stadion Wrocław (Królewiecka) – Maślicka – Pilczycka – Milenijna – Legnicka – pl. Jana 
Pawła II – Podwale – pl. Orląt Lwowskich – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego 
– Stawowa – Borowska – Gliniana – Hubska – Bardzka – Świeradowska – Gaj

32 Kozanów (Dokerska) – Dokerska – Pilczycka – Milenijna – Legnicka – pl. Jana Pawła II 
– Podwale – pl. Orląt Lwowskich – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – 
Stawowa – Borowska – Gliniana – Hubska – Bardzka – Świeradowska – Gaj

33 Pilczyce – Lotnicza – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Ruska (powrót przez Św. Mikołaja) 
– Kazimierza Wielkiego – pl. Dominikański – Oławska – Traugutta – pl. Powstańców 
Warszawy – Most Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki – Most Szczytnicki –  
al. Kochanowskiego – al. Różyckiego – Stadion Olimpijski

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1
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skupiając się na marginalizowanym temacie przystanków roz-
lokowanych wzdłuż linii Tramwaju Plus. W ramach tak szero-
ko zakrojonego, jak na warunki polskie, projektu (oprócz two-
rzenia nowych tras wyremontowano część istniejących toro-
wisk i przebudowano liczne przystanki), finansowanego 
w znacznej części ze środków unijnych, można było dążyć do 
ujednolicenia charakteru, wyglądu i wyposażenia przystan-
ków, natomiast końcowy efekt okazał się niespójny, żeby nie 
powiedzieć nieprzemyślany. Niekonsekwencja widoczna jest 
w typach przystanków, ich przystosowaniu dla potrzeb niepeł-
nosprawnych, programie, użyteczności i wyglądzie wyposaże-
nia oraz kolorystyce. Badania terenowe przystanków przepro-
wadzono w marcu i kwietniu 2012 roku. Trzeba podkreślić, że 
w momencie tym jeszcze nie cała infrastruktura związana 
z projektem była przygotowana, jednak większość prac była 
już ukończona, a dalsze plany władz miejskich były dobrze 
znane. Argumentem za przeprowadzeniem badań było uru-
chomienie wszystkich linii Tramwaju Plus po swojej stałej tra-
sie. Wśród 88 przystanków obsługujących linie Tramwaju 
Plus zasadniczo można wyróżnić trzy typy:

Charakterystyka przystanków linii 31Plus

Nazwa przystanku Ulica, plac Typ przystanku Długość przystanku Dostępność  
dla niepełnosprawnych Uwagi

Stadion Wrocław Królewiecka) ul. Maślicka perony na wydzielonym torowisku podwójny dostępny

Górnicza ul. Pilczycka perony na wydzielonym torowisku podwójny dostępny

Modra ul. Pilczycka perony na wydzielonym torowisku podwójny dostępny

Pilczycka (Anima) ul. Pilczycka perony na wydzielonym torowisku pojedynczy dostępny

Kolista ul. Pilczycka perony na wydzielonym torowisku podwójny dostępny

Kwiska ul. Legnicka perony na wydzielonym torowisku podwójny dostępny w kierunku Gaju przystanek tramwajowo-
-autobusowy

Małopanewska ul. Legnicka perony na wydzielonym torowisku pojedynczy dostępny

Niedźwiedzia ul. Legnicka perony na wydzielonym torowisku podwójny dostępny

Zachodnia (stacja kolejowa) ul. Legnicka perony na wydzielonym torowisku podwójny * dostępny

Plac Strzegomski ul. Legnicka perony na wydzielonym torowisku podwójny niedostępny

Młodych Techników ul. Legnicka perony na wydzielonym torowisku podwójny niedostępny

Plac Jana Pawła II pl. Jana Pawła II (ul. Legnicka) perony na wydzielonym torowisku podwójny dostępny

Plac Orląt Lwowskich pl. Orląt Lwowskich (ul. Piłsudskiego) perony na wydzielonym torowisku pojedynczy dostępny

Plac Legionów pl. Legionów (ul. Piłsudskiego) perony na wydzielonym torowisku pojedynczy/podwójny dostępny

Arkady ul. Piłsudskiego wyspowy / wyspowo-dochodzący podwójny dostępny

Dworzec Główny PKP ul. Stawowa peron na wydzielonym torowisku pojedynczy dostępny obsługiwany tylko w kierunku Stadionu Miejskiego

Dworzec autobusowy ul. Borowska perony na wydzielonym torowisku podwójny dostępny

Dyrekcyjna ul. Borowska / ul. Gliniana peron na wydzielonym torowisku 
 / antyzatoka

pojedynczy dostępny w kierunku Stadionu Miejskiego obsługiwany 
również przez autobusy nocne

Joannitów ul. Gliniana antyzatoka pojedynczy dostępny obsługiwany tylko w kierunku Gaju, obsługiwa-
ny również przez autobusy nocne

Gajowa ul. Gliniana przystanek wiedeński / antyzatoka pojedynczy dostępny obsługiwane również przez autobusy nocne

Prudnicka ul. Hubska dochodzący pojedynczy niedostępny obsługiwane również przez autobusy nocne

Kamienna ul. Hubska peron na wydzielonym torowisku  
/ wyspowy

pojedynczy dostępny w kierunku Stadionu Miejskiego przystanek 
tramwajowo-autobusowy

Bardzka ul. Bardzka / ul. Hubska perony na wydzielonym torowisku podwójny dostępny w kierunku Stadionu Miejskiego przystanek 
tramwajowo-autobusowy

Krynicka ul. Bardzka perony na wydzielonym torowisku podwójny dostępny w kierunku Stadionu Miejskiego przystanek 
tramwajowo-autobusowy

Morwowa ul. Świeradowska perony na wydzielonym torowisku podwójny dostępny

Świeradowska ul. Świeradowska perony na wydzielonym torowisku podwójny dostępny

Gaj ul. Świeradowska perony na wydzielonym torowisku pojedynczy dostępny

Uwagi: Jeśli jakieś cechy różnicują się zależnie od kierunku jazdy, podano obie, przy czym najpierw tę odpowiadającą kolejności opisu, a następnie (po ukośniku) – dotyczącą przeciwnego kierunku. 
Kursywą oznaczono przystanki nowowybudowane albo w znaczący sposób przebudowane dla potrzeb Tramwaju Plus.

Tabela 2

Źródło: opracowanie własne

•	 24 przystanki na nowo wybudowanych trasach, które są 
podobne pod względem konstrukcyjnym, choć i w tym 
względzie można zauważyć pewne niekonsekwencje;

•	 15 przystanków przebudowywanych, rozlokowanych 
wzdłuż istniejących wcześniej tras;

•	 49 przystanków w ostatnim czasie niezmienianych, 
typowych dla obszaru całego miasta.

Podstawowa charakterystyka przystanków
Od szeregu cech przystanków, jak m.in.  obecność, wyso-
kość, długość i szerokość peronów, ponadto ukształtowanie 
powierzchni i rozmieszczenie elementów wyposażenia, za-
leży efektywność wymiany pasażerów i komfort korzysta-
nia z komunikacji zbiorowej. Chociaż przystanki Tramwaju 
Plus raczej korzystnie wyróżniają się we Wrocławiu w od-
niesieniu do wyżej wspomnianych cech, to nadal można tu 
zauważyć wiele niekonsekwencji. Charakterystyka przy-
stanków została przeprowadzona dla poszczególnych linii 
i zawarto ją w tabelach 2–4.

* Perony są nieznacznie za krótkie, by swobodnie zatrzymywały się przy nich dwa składy. Jeśli motorniczy pierwszego tramwaju podjedzie odpowiednio daleko, drugi tramwaj 
może jednocześnie skorzystać z przystanku, jednak często ostatnie drzwi znajdują się już za peronem. Co ciekawe, podczas przebudowy peronów odpowiednio nie wydłużono. 
Początkowo przystanek miał status pojedynczego, ale ostatecznie, w czerwcu stał się podwójnym.
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Charakterystyka przystanków linii 32Plus (dodatkowych w stosunku do linii 31Plus)
Nazwa przystanku Ulica, plac Typ przystanku Długość przystanku Dostępność dla niepełnosprawnych Uwagi

Kozanów (Dokerska) Dokerska perony na wydzielonym torowisku pojedynczy dostępny

Kozanowska Dokerska perony na wydzielonym torowisku pojedynczy dostępny

Uwaga: Kursywą oznaczono przystanki nowo wybudowane w ramach projektu Tramwaju Plus.

Tabela 3

Tabela 4

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Charakterystyka przystanków linii 33Plus (dodatkowych w stosunku do linii 31Plus)
Nazwa przystanku Ulica, plac Typ przystanku Długość przystanku Dostępność dla niepełnosprawnych Uwagi

Pilczyce ul. Lotnicza perony na wydzielonym torowisku pojedynczy dostępny

Metalowców ul. Lotnicza perony na wydzielonym torowisku podwójny dostępny

Bajana ul. Lotnicza perony na wydzielonym torowisku pojedynczy dostępny

Park Zachodni ul. Lotnicza perony na wydzielonym torowisku podwójny dostępny

Astra ul. Lotnicza perony na wydzielonym torowisku podwójny dostępny

Rynek ul. Kazimierza Wielkiego perony na wydzielonym torowisku podwójny dostępny

Świdnicka ul. Kazimierza Wielkiego perony na wydzielonym torowisku pojedynczy dostępny

Galeria Dominikańska ul. Oławska perony na wydzielonym torowisku podwójny dostępny

Urząd Wojewódzki pl. Powstańców Warszawy perony na wydzielonym torowisku podwójny dostępność ograniczona

Most Grunwaldzki pl. Grunwaldzki perony na wydzielonym torowisku podwójny dostępny przystanki tramwajowo-autobusowe

Plac Grunwaldzki pl. Grunwaldzki (Rondo Reagana) perony na wydzielonym torowisku podwójny dostępność ograniczona przystanki tramwajowo-autobusowe

Bujwida pl. Grunwaldzki perony na wydzielonym torowisku pojedynczy dostępny przystanki tramwajowo-autobusowe

Kochanowskiego al. Kochanowskiego perony na wydzielonym torowisku podwójny dostępny przystanki tramwajowo-autobusowe

Chopina ul. Różyckiego perony na wydzielonym torowisku pojedynczy dostępny

Karłowicza ul. Różyckiego perony na wydzielonym torowisku pojedynczy dostępny

Stadion Olimpijski al. Paderewskiego perony na wydzielonym torowisku pojedynczy dostępność ograniczona

cechy przystanków decydujące o łatwości i sprawności 
wsiadania oraz wysiadania
Łatwość i sprawność wsiadania oraz wysiadania uzależnio-
na jest głównie od  różnicy wysokości pomiędzy poziomem 
przystanku (gruntu) a poziomem podłogi lub pierwszego 
stopnia pojazdu. W związku z tym, że trasy Tramwaju 
Plus poprowadzone są w  większości  wydzielonymi toro-
wiskami, zdecydowanie przeważają przystanki w postaci 
peronów (79), niestety czasem różniących się  wysokością2. 
Optymalną sytuacją jest, gdy peron znajduje się na wy-
sokości dolnej krawędzi otworu drzwiowego pojazdu [3]. 
Jest to rozwiązanie z oczywistych względów wygodniejsze 
dla pasażerów, stanowi znaczne ułatwienie dla osób po-
ruszających się na wózkach inwalidzkich i mających inne 
problemy z przemieszczaniem się, jak również dla matek 
z wózkami dziecięcymi, dzięki któremu przyspiesza się wy-
mianę pasażerów. Najlepsza sytuacja jest na linii 33Plus, 
gdzie wszystkie przystanki (z wyjątkiem przystanku „Plac 
Grunwaldzki”) mają taką formę, chociaż w tym przypadku 
nie wynika to z poczynionych inwestycji, lecz charakteru 
dotychczasowej infrastruktury. Natomiast na dwóch pozo-
stałych liniach, w centrum miasta i w okolicy dworców, nie 
wszędzie wydzielenie torowiska było możliwe, a co za tym 

3 Najgorsza sytuacja ma miejsce na placu Grunwaldzkim, gdzie perony znajdują 
się prawie na wysokości główki szyny, więc warunki wsiadania i wysiadania są 
właściwie takie same jak na torowiskach wbudowanych w jezdnię. Takie rozwią-
zanie zostało wymuszone przez zastosowanie rozplotów i podwójnych torowisk 
przy dwóch z czterech peronów węzła, z czego wynika różna odległość wagonu od 
krawędzi peronu.

idzie nie zawsze można było zastosować to najkorzystniej-
sze rozwiązanie. 

W ciągu ulicy Glinianej, gdzie torowisko jest wbudowane 
w jezdnię, wprowadzono równolegle trzy antyzatoki i jeden 
przystanek typu wiedeńskiego (fot. 1, 2). Dzięki temu pasa-
żerowie mogą wsiadać do tramwajów z poziomu chodnika, 
a nie z poziomu jezdni. W pierwszym przypadku mamy do 
czynienia ze zbliżeniem chodnika do torowiska poprzez likwi-
dację skrajnego pasa. Rozwiązanie takie może być stosowane 
na drogach o małym lub umiarkowanym natężeniu ruchu, 
a do takich ulica Gliniana należy. W tej sytuacji droga dojścia 
pasażera do pojazdu staje się wolna od samochodów. W dru-
gim przypadku pas jezdni między torowiskiem a chodnikiem 
jest podwyższony do poziomu tego drugiego, przy czym za-
chowany jest nadal ruch samochodów, choć podwyższony od-
cinek jezdni wymusza zwolnienie. Rozwiązanie to powoduje, 
że pasażerowie nadal muszą zachowywać ostrożność przy do-
chodzeniu do tramwajów ze względu na możliwość przejazdu 
samochodu. Podczas gdy wykonanie antyzatok nie budzi żad-
nych wątpliwości, pewne obawy związane są z przystankiem 
wiedeńskim. Podwyższona część jezdni wykonana jest z tej 
samej kostki co chodnik, tylko barwy czerwonej a nie szarej, 
w związku z czym pasażerom kojarzyć się może bardziej 
z chodnikiem właśnie, a nie z miejscem, gdzie mogą przejeż-
dżać samochody (normalna jezdnia obok pokryta jest asfal-
tem). Może to rodzić niebezpieczeństwo, tym bardziej że 
chodnika od podwyższonej jedni nie oddziela krawężnik. 
Dopiero później wymalowano w tym miejscu białą linię i po-
stawiono odcinkowe barierki. Ponadto zastosowanie antyza-
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toki po jednej stronie jezdni może sugerować takie samo roz-
wiązanie z drugiej strony, a wrażenie to dodatkowo wzmacnia 
podobny sposób wykonania obu przystanków.

Pomimo pewnych problemów przebudowę przystanków 
w ciągu ulicy Glinianej (wcześniej były to przystanki typu 
dochodzącego) należy uznać za udaną i pożądaną. Do takich 
też wniosków doszedł Urząd Miejski, który początkowo za-
strzegał, że inwestycja ta jest wykonywana pilotażowo. 
Niepotrzebnie jednak zróżnicowano typ przystanków, co 
może dezorientować pasażerów. Wydaje się, że zamiast przy-
stanku wiedeńskiego można było wprowadzić kolejną anty-
zatokę, tym bardziej że obecny stan pociągnął za sobą zmia-
nę organizacji ruchu samochodów, które obecnie często jeż-
dżą nielegalnie po wprowadzonym pasie tramwajowo-auto-
busowym. Za istotny problem trzeba uznać zachowanie są-
siednich przystanków „Prudnicka” jako przystanków docho-
dzących. Konsekwencją tego jest nie tylko dłuższa wymiana 
pasażerów, ale także mniejszy stopień ich bezpieczeństwa, 
bowiem te miejsca zatrzymania położone są przy ulicy 
Hubskiej, znacznie bardziej ruchliwej niż ulica Gliniana. 
Właśnie w tym przypadku wskazane byłoby wprowadzenie 
przystanku wiedeńskiego, dzięki czemu zachowano by liczbę 
pasów ruchu, spowolniono ruch samochodów w pobliżu 
przystanków i ułatwiono pasażerom wejście do tramwajów. 
Na przystanku „Prudnicka” potrzebna wydaje się również 
sygnalizacja wzbudzana przez nadjeżdżający tramwaj, która 
będzie zatrzymywać samochody, umożliwiając podróżnym 
bezpieczne dojście go tramwaju.

długość i szerokość peronów a warunki oczekiwania  
i efektywność obsługi przystanków
Powierzchnia peronów, jak i stosunek ich wymiarów, de-
cydują o komforcie oczekiwania przez pasażerów na po-
jazd oraz o sprawności poruszania się wagonów na liniach 

Tramwaju Plus. W miejscach, gdzie kursuje więcej linii, 
sprawdzonym rozwiązaniem jest budowanie dłuższych 
przystanków, na których zmieszczą się dwa składy. Na tra-
sach Tramwaju Plus liczba przystanków podwójnych jest 
większa od pojedynczych (odpowiednio 51 i 37). Jednak 
niestety zauważalny jest w tym względzie brak konsekwen-
cji, który dotyczy nie tylko odcinków wcześniej istniejących, 
ale też nowo powstałych. Chodzi tu głównie o pojedyncze 
przystanki „Pilczycka (Anima)”, z którymi sąsiadują przy-
stanki podwójne. Jadąc w kierunku centrum, przystanek 
ten jest drugim po połączeniu się tras prowadzących od 
Stadionu Miejskiego i z Kozanowa. W przypadku spotka-
nia się tramwajów dwóch linii mogą one wspólnie zatrzy-
mać się na przystanku „Modra”, ale by skorzystać z następ-
nego przystanku, drugi pojazd musi już czekać. Natomiast 
następny przystanek („Kolista”) jest znów przystankiem 
podwójnym. Podczas zwykłej eksploatacji trasy, którą kur-
sują tylko dwie linie, taka sytuacja może nie być większym 
problemem, lecz w czasie dużych imprez na stadionie, gdy 
ruch tramwajowy będzie znacznie większy, może dochodzić 
do niepotrzebnej kongestii. Podobna sytuacja ma miejsce 
na przystanku „Małopanewska”, jedynym przystanku poje-
dynczym w ciągu ulicy Legnickiej, przy czym tu spotykają 
się dwie trasy tramwajowe prowadzące od strony Stadionu 
Miejskiego, a regularnie kursuje tu już 6 linii3. Trzeba też 
wspomnieć o przebudowanym pojedynczym przystanku 
„Kamienna” po połączeniu się linii z Gaju i Tarnogaju.

W ramach modernizacji tras tramwajowych na potrze-
by Tramwaju Plus przebudowano oba przystanki w węźle 
„Arkady”. W kierunku Gaju (wschodnim) przedłużono 
wyspę tak, by mogły się przy niej zatrzymać dwa składy. 
Natomiast w przeciwnym kierunku w marcu 2012 roku4 

stworzono przystanek podwójny, składający się z przystan-
ku wyspowego (dotychczasowa infrastruktura) i przystan-
ku typu dochodzącego, który w przypadku uznania zmiany 
za udaną, zostanie przekształcony w przystanek typu wie-
deńskiego (fot. 3, 4, 5). To nietypowe rozwiązanie wynika 
z braku miejsca na przedłużenie wyspy, co wymusiłoby 
przesunięcie jezdni, na co z kolei nie pozwala istniejąca za-
budowa. To wyjątkowe zróżnicowanie charakteru obu czę-
ści przystanku może dezorientować pasażerów, tym bar-
dziej że postawiony tuż przy budynku słupek drugiej części 
przystanku jest trudno zauważalny, więc część osób może 
nie zwrócić uwagi, że również tam tramwaj może się za-
trzymać. Sytuacja rodzi też pewne komplikacje prawne. 
Artykuł 13. ustęp 7. ustawy Prawo o ruchu drogowym [1] 
mówi bowiem: „Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystan-
ku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pie-

3 W lipcu rozpoczęła się przebudowa przystanku „Małopanewska” polegająca na 
jego przedłużeniu. Przez kilka miesięcy jednak niedostateczna długość peronów 
skutecznie spowalniała ruch tramwajowy, co było szczególnie uciążliwe podczas 
szczytów komunikacyjnych oraz dużych imprez na Stadionie Miejskim. 

4 Po uruchomieniu linii 31Plus; wcześniej kursowały tylko linie: 32Plus w tymcza-
sowej relacji Pilczyce – Gaj i 33Plus w stałej relacji Pilczyce – Stadion Olimpijski. 
Uruchomienie trzeciej linii oznaczało większe obciążenie przystanku „Arkady”, już 
wcześniej znanego z „korków” tramwajowych wynikających z niekorzystnej progra-
macji sygnalizacji świetlnej. Wydłużenie przystanku ma ten problem rozwiązać.

Fot. 2. 
Przystanek „Gajowa” na 
ulicy Glinianej: po lewej 
budzący pewne wątpliwo-
ści co do koncepcji  
i sposobu wykonania 
przystanek wiedeński,  
po prawej – antyzatoka

Fot. 1.  
Antyzatoka na przystanku 
„Prudnicka” w ciągu  
ulicy Glinianej
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szych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tyl-
ko po tym przejściu”. W tej sytuacji wygląda na to, że jeśli 
stoimy na wyspie i chcemy wsiąść do tramwaju, który za-
trzymał się w części przystanku typu dochodzącego,  chcąc 
pozostawać w zgodzie z prawem, musimy najpierw przejść 
pasami na chodnik i dopiero z niego udać się do wagonu. 
Trzeba tu bowiem pamiętać, że obie części analizowanego 
przystanku otrzymały osobne słupki ze znakiem D-17, 
stąd pod względem prawnym traktowane są jako dwa 
osobne miejsca zatrzymania. Planowane w przyszłości od-
powiednie ukształtowanie przystanku „Arkady” pozwoli 
jednak nie tylko na usprawnienie przejazdu tramwajów, ale 
doprowadzi też do uspokojenia ruchu samochodów.

Nie zawsze dostosowana do potoków pasażerów jest 
szerokość przystanków. Problem ten dotyczy niestety pię-
ciu najważniejszych przystanków na trasach Tramwaju 
Plus: „Plac Jana Pawła II” (tylko w kierunku ulicy Leg-
nickiej), „Dworzec Autobusowy” i „Galeria Domini kańs-
ka”, a jest dodatkowo potęgowany przez wyposażenie 
ograniczające przejście (słupy przystankowe, wiaty). 
Ostatnia z wymienionych par przystanków nie była prze-
budowywana, natomiast pozostałe były, jednak zaprojek-

Fot. 3. 
Podwójny przystanek 
„Arkady” w kierunku 
zachodnim: po lewej 
dotychczasowa wyspa 
przystankowa, w głębi 
druga część przystanku  
o charakterze dochodzą-
cym (stylizowany słupek 
stoi przy budynku, czę-
ściowo przysłonięty 
samochodem)

Fot. 4. 
Druga część przystanku 
podwójnego „Arkady”  
o charakterze  
dochodzącym

Fot. 5.  
Obsługa przystanku podwójnego 
„Arkady” w kierunku zachodnim 
– przejście pomiędzy przystan-
kiem dochodzącym a przystan-
kiem wyspowym utrudnia słup  
ze znakami drogowymi

Fot. 6.  
Niedostateczna  
szerokość peronu  
na przystanku „Dworzec 
Autobusowy” w kierunku 
centrum, dodatkowo 
ograniczona przez  
wprowadzone tu boczne 
ścianki wiat, utrudnia 
przemieszczanie się 
wyjątkowo licznych  
w tym miejscu pasażerów

Fot. 7.  
Zbyt wąska wyspa na przystanku 
autobusowym „Dworzec Autobusowy” 
przeniesionym w pobliże miejsca 
zatrzymań tramwajów

towano zbyt wąskie, a przez to niefunkcjonalne perony. 
Nie chciano bowiem zbyt ingerować w sąsiadującą infra-
strukturę i zwężać bądź „zaginać” jezdni, co jest rozwiąza-
niem powszechnie praktykowanym w wielu miastach za-
chodnich i służy uspokojeniu ruchu samochodowego. Na 
placu Jana Pawła II pierwotnie przystanek w kierunku 
ulicy Legnickiej znajdował się przed skrzyżowaniem, 
w związku z czym nie mógłby być obsługiwany przez linie 
31Plus i 32Plus. Z tego powodu przeniesiono go za skrzy-
żowanie, adaptując przystanek awaryjny, którego jednak 
w ogóle nie poszerzono, a jedynie, dzięki  przejściom dla 
pieszych, zapewniono lepsze połączenie z otoczeniem 
i przystankami autobusowymi. Natomiast przystanki przy 
dworcu autobusowym przebudowano znacznie, mimo 
tego nadal pozostają za wąskie (przynajmniej ten w kie-
runku centrum, fot. 6). Znacznie bardziej problem doty-
czy jednak związanego z nimi przystanku autobusowego, 
który w ramach integracji transportu zbiorowego i stwo-
rzenia namiastki węzła przesiadkowego przeniesiono z pra-
wego pasa ulicy Ślężnej na jej lewą stronę, tworząc zdecy-
dowanie zbyt wąską wyspę (fot. 7).

Przystanki na nowych odcinkach tras są bardzo szero-
kie, czasem nawet przesadnie, zważywszy, że zatrzymuje się 
przy nich jedna lub dwie linie. Wyjątkowo duża powierzch-
nia przystanków ma pewne uzasadnienie w przypadku tra-
sy prowadzącej na stadion (choć można mieć wątpliwości, 
czy tak duża liczba mieszkańców Kozanowa będzie udawać 
się na mecz na pobliskim stadionie tramwajami), natomiast 
wydaje się niepotrzebna w przypadku większości miejsc za-
trzymań na osiedlu Gaj, tym bardziej że najszersze są te 
w kierunku krańcówki, gdzie pasażerowie głównie wysia-
dają. Jedyny wąski nowy przystanek to „Kozanowska” 
w kierunku krańcówki na Dokerskiej, jednak tutaj pasaże-
rowie prawie wyłącznie wysiadają.
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Warunki i uciążliwość dojścia do przystanków
Za główne bariery zmniejszające dostępność przystanków, 
a tym samym ich atrakcyjność dla potencjalnych pasaże-
rów, można uznać niekorzystne ukształtowanie terenu (np. 
liczne podejścia), obecność wysokich i stromych schodów, 
mnogość przejść dla pieszych, brak chodników oraz nie-
bezpieczeństwa na drodze. Z obniżeniem bezpieczeństwa 
osobistego powszechnie wiązane są przejścia podziemne. 
Odpowiednie rozwiązania architektoniczne mogą jednak 
osłabić działanie tych negatywnych czynników [3]. Poniżej 
przedstawiono uwagi odnoszące się do dostępności przy-
stanków dotyczące ogółu pasażerów, natomiast aspekty 
związane z przystosowaniem przystanków dla potrzeb nie-
pełnosprawnych zawarto w dalszej części artykułu. 

Przystanki Tramwaju Plus zlokalizowane są zarówno 
przed, jak i za skrzyżowaniami.  Pierwsza sytuacja minimali-
zuje odległość dojścia wzdłuż wysepki do przejścia dla pie-
szych, gdyż tramwaj zatrzymuje się zwykle na końcu przy-
stanku, tuż przed skrzyżowaniem i ewentualnie sygnalizacją 
świetlną. Jednak w przypadku węzłów tramwajowych ze 
skrętami często korzystniejsze okazuje się zlokalizowanie 
przystanków za skrzyżowaniem, co powoduje, że wszystkie 
odjazdy w danym kierunku odbywają się z jednego przystan-
ku [2]. W przypadku przystanków dłuższych, na których 
może zatrzymać się więcej niż jeden skład, powoduje to 
znaczne oddalenie czoła przystanku od przejścia dla pieszych, 
co w konsekwencji wydłuża drogę dojścia do pojazdu.

Ze względu na układ przejść dla pieszych utrudniony jest 
dostęp do przystanku „Rynek” w kierunku ulicy Legnickiej, 
ponadto, w przypadku przesiadki, wydłużona jest droga przej-
ścia z tego przystanku do innych miejsc zatrzymań. Sytuacja 
taka nie powinna mieć miejsca ze względu na położenie przy-
stanku przy historycznym centrum miasta – powinien być on 
ściśle powiązany z atrakcyjnym nie tylko dla turystów, ale rów-
nież dla wrocławian, otoczeniem. Skomplikowany system 
przejść dla pieszych z niekorzystnym układem sygnalizacji 
świetlej wywołuje złe wrażenie wśród turystów dojeżdżających 
tu komunikacją miejską, a z drugiej strony zniechęca zwiedza-
jących centrum miasta do skorzystania z transportu zbiorowe-
go. Brak symbiozy z otoczeniem zauważalny jest również 
w przypadku przystanków „Świd nicka”, chociaż tutaj dostęp 
do nich jest korzystniejszy. Wymie nione przystanki, podobnie 
jak cała dwujezdniowa ulica Kazimierza Wielkiego (trasa 
W-Z) z torowiskiem pośrodku, powstały w latach 70. w ra-
mach wycofywania komunikacji z serca miasta, jakim jest 
Rynek z wychodzącymi z niego uliczkami. Samochody usunię-
to jednak tylko częściowo, natomiast transport zbiorowy pra-
wie całkowicie (z wyjątkiem ulicy Szewskiej), przekładając go 
na środek szerokiej arterii, na wydzielony pas, a przystanki 
„dla bezpieczeństwa” udostępniano za pomocą przejść pod-
ziemnych (dotyczy to przystanków „Świdnicka”5, częściowo 

5 Tutaj przejście podziemne rozcina reprezentacyjną dawniej ulicę Świdnicką, dzieląc ją 
na bardziej atrakcyjną i liczniej odwiedzaną część północną, przyrynkową, oraz mniej 
popularną część południową. Być może małe zainteresowanie turystów położonym 
przy tym drugim odcinku kościołem św.św. Stanisława, Wacława i Doroty wynika 
właśnie ze swoistej bariery przejścia podziemnego. Władze miasta planują w najbliż-
szym czasie jego likwidację i wprowadzenie tu przejścia na poziomie jezdni.

przystanków „Galeria Dominikańska”6, na węźle „Rynek”, 
o dziwo, zrezygnowano z tego pomysłu). Uznawane to było za 
sukces: dla niezakłóconej pieszej penetracji udostępniano klu-
czowe przestrzenie centrum, przyspieszając jednocześnie ruch 
pojazdów [4].

Brak przejść na poziomie gruntu – mimo zawarcia ich 
w projekcie – wydłuża w sensie fizycznym i czasowym dro-
gę dojścia do przystanków tramwajowo-autobusowych na 
Rondzie Reagana (plac Grunwaldzki), jednak na ten temat 
wielokrotnie zwracano już uwagę. Wprowadzono tu wyjąt-
kowo głębokie przejścia podziemne, by dostosować ich po-
ziom do najniższej kondygnacji sąsiedniego centrum han-
dlowego. Warto podkreślić, że w powszechnym odczuciu, 
przestrzeń podziemna nie jest specjalnie atrakcyjna (a czę-
sto stanowi wręcz obrazę dla wzroku) ani specjalnie bez-
pieczna – zwłaszcza w przypadku rzadziej używanych 
przejść, nie wspominając już o „komforcie” używania scho-
dów [4]. Również podziemia na Rondzie Reagana, pomimo 
eleganckiego (ale niestety głównie szarego) wystroju i prób 
ich uatrakcyjnienia przez centrum handlowe, wywołują ne-
gatywne wrażenia, a ich wysokość może przytłaczać.

Słaba jest integracja przystanków Tramwaju Plus z inny-
mi środkami komunikacji zbiorowej. Dobrze funkcjonuje 
ona tylko na ośmiu przystankach (po cztery w każdym kie-
runku) związanych z osią grunwaldzką, gdzie kolejno wszyst-
kie miejsca zatrzymań są obsługiwane przez tramwaje i auto-
busy (przystanki „Most Grunwaldzki”, „Plac Grunwaldzki”, 
„Bujwida” i „Kochanowskiego”). Poza tym przystanki roz-
rzucone są – można powiedzieć – losowo. Z przystanku 
„Kwiska” (tylko w kierunku wschodnim) tramwaje odjeż-
dżają w stronę centrum, autobusy zaś – głównie na osiedla, 
co przy niezbyt korzystnej programacji sygnalizacji świetlej 
często powoduje kongestie. Przystanki tramwajowo-autobu-
sowe wprowadzono również na „Kamien nej” (ale tylko w kie-

6 Przejście podziemne na przystanki „Galeria Dominikańska” prowadzi tylko od 
strony wschodniej, natomiast od strony zachodniej, gdzie znajduje się skrzyżo-
wanie, wprowadzono zwykłe przejścia dla pieszych w poziomie jezdni. W obrębie 
skrzyżowania zastosowano bowiem odwrotne podejście – przelotowy ruch samo-
chodów w kierunku wschód-zachód przerzucono do podziemia, stąd nie było już 
możliwości stworzenia przejść podziemnych, a poza tym ograniczono kolizję pie-
szych z głównym kierunkiem ruchu samochodów.

Fot. 8. Dwustronne wiaty przystankowe na przystankach w ciągu ulicy Świeradowskiej
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runku centrum) oraz w ciągu ulicy Bardziej (przystanki 
„Bardzka” i „Krynicka” w obu kierunkach7 oraz „Morwowa” 
również tylko w kierunku centrum). Integrację komunikacji 
tramwajowej i autobusowej dobrze rozwiązano wzdłuż ulicy 
Świeradowskiej, gdzie jeden rodzaj środków transportu uda-
je się do centrum w jedną stronę, a drugi – w przeciwną. 
Dzięki temu mogły powstać wspólne, dwustronne przystan-
ki z przejściową wiatą (fot. 8). W każdym innym wypadku 
przesiadka z Tramwaju Plus na autobus wymaga użycia 
przynajmniej jednego przejścia dla pieszych (lub przejścia 
podziemnego). Tylko na placu Jana Pawła II i przy dworcu 
autobusowym postanowiono dotychczasową drogę nieco 
skrócić, w pierwszym przypadku lokalizując główne przy-
stanki autobusowe po tej samej stronie skrzyżowania co 
miejsca zatrzymania Tramwaju Plus i obok przejścia pod-
ziemnego wprowadzając przejście przez jezdnię, a w drugim 
– przenosząc przystanek z prawej na lewą stronę jezdni 
(o czym wspomniano wyżej).

dostępność przystanków dla osób niepełnosprawnych
Na liniach Tramwaju Plus wykorzystywany jest tabor ni-
skopodłogowy, z związku z czym znaczenia nabrał problem 
dostępności przystanków dla niepełnosprawnych, do tej 
pory – w związku z dominacją wagonów wysokopodłogo-
wych – w ogóle niezauważany8. Tramwaj Plus jako nowo-
czesna oferta musi być przyjazny i w pełni dostępny dla 
wszystkich grup pasażerów, co oznacza założenie, że trzeba 
stworzyć takie warunki, żeby niepełnosprawny mógł sa-
modzielnie korzystać z komunikacji miejskiej. W ostatnich 
latach zaczęto bowiem odchodzić od traktowania osób nie-
pełnosprawnych jako potrzebujących ciągłej opieki i zaczę-
to je postrzegać jako pełnowartościowych członków spo-
łeczeństwa, którzy – jeśli stworzy im się taką możliwość 
– będą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, uczyć 
się i pracować [5]. 

Większość przystanków przedmiotowych linii jest do-
stępna dla osób na wózkach inwalidzkich, co jednak zwykle 
nie wynika z jakiś specjalnych zabiegów, tylko położenia 
przystanków przy wydzielonych torowiskach, na poziomie 
gruntu i  bezpośredniego dostępu do nich, bez przejść nad-
ziemnych czy podziemnych. Głównym problemem były 
przystanki rozlokowane wzdłuż wschodniego odcinka ulicy 
Legnickiej: „Plac Jana Pawła II”, „Młodych Techników” 
i  „Plac Strzegomski”, gdzie wejście na perony prowadziło 

7 Wykorzystywane są jednak wyłącznie w kierunku centrum. W przeciwną stro-
nę wjazd na pas tramwajowo-autobusowy został zamknięty znakami poziomymi, 
a wzdłuż jezdni wybudowano normalne zatoczki, z których obecnie korzystają 
wszystkie linie autobusowe.

8 MPK Wrocław posiadało już wcześniej wagony niskopodłogowe lub z niskim 
członem środkowym, jednak nie zapewniały one pełnej obsługi żadnej z linii. 
Tabor przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich obsługiwał 
i nadal obsługuje większość brygad linii 6 i 7, jednak zrezygnowano z wpro-
wadzonego początkowo oznaczania go w rozkładach jazdy. Do dzisiaj duża 
część przystanków wspomnianych linii położonych w obrębie Starego Miasta 
i Śródmieścia jest niedostępna dla niepełnosprawnych. Wagony z niskim czło-
nem środkowym dominują na linii 11, choć tu też brak odpowiednich oznaczeń 
w rozkładach. W efekcie linie Tramwaju Plus to pierwsze połączenia tramwajo-
we, na których niepełnosprawny ma pewność, że zawsze podjedzie tabor przy-
stosowany do jego potrzeb.

schodami z przejść podziemnych. Jest to efekt polityki 
z przełomu lat. 60. i 70. XX wieku, kiedy w polskich mia-
stach tworzono bezkolizyjne arterie spychając pieszych do 
przejść podziemnych i wprowadzając znaczące bariery dla 
osób niepełnosprawnych [5]. Trzeba jednocześnie podkre-
ślić, że przejścia podziemne czy nadziemne są też proble-
mem dla matek z wózkami dziecięcymi czy innych osób 
mających problemy z poruszaniem się. Co ciekawe, budu-
jąc wspomniane przejścia, zapewniono zjazd wózkami in-
walidzkimi z zewnątrz (spoza skrzyżowania; niestety pod-
jazdy mają często zbyt duże nachylenie), natomiast w ża-
den sposób nie umożliwiono wyjazdu na perony tramwajo-
we, jakby z góry zakładając, że niepełnosprawny nie będzie 
nawet próbował korzystać z tego rodzaju oferty przewozo-
wej. Jak już wspomniano tunele stanowią również zagroże-
nie dla bezpieczeństwa osobistego podróżnych. Używanie 
tuneli w miejscach lub w porze małego ruchu jest mniej 
bezpieczne niż chodnika, który jest (lub może być) stale 
pod obserwacją innych osób, znajdujących się na ulicy lub 
w otaczających budynkach [4].

Sytuację poprawiono niestety tylko na placu Jana 
Pawła II, gdzie przeniesiono jeden przystanek, lokalizując 
go obok miejsca zatrzymania w drugim kierunku, i oba 
połączono z otoczeniem przejściami dla pieszych w pozio-
mie jezdni, jednocześnie łącząc je z dwoma głównymi 
przystankami autobusowymi. Niepełnosprawny na wóz-
ku może więc dostać się do Tramwaju Plus i większości 
autobusów, jednak nadal niedostępne pozostają dla niego 
dwa przystanki tramwajowe i jeden autobusowy: 
„Młodych Tech ników” i „Plac Strzegomski”. Rozwiązaniem 
w ich przypadku są platformy przyschodowe, które są ła-
twe do zamontowania nawet w już istniejących obiektach 
[5]. Ponadto program sygnalizacji świetlnej na skrzyżo-
waniu na placu Strzegomskim pozwala na wprowadzenie 
przejść dla pieszych w poziomie jezdni, a przygotowanie 
takich przejść na pozbawionym ich dotychczas placu Jana 
Pawła II wskazuje, że możliwe jest to również przy przy-
stanku „Młodych Techników”. W wielu krajach przejścia 
podziemne pozostały jako spadek po dawnej epoce, a od 
lat 90. wytyczano klasyczne przejścia w poziomie jezdni 
(jako przykłady można wspomnieć Wiedeń, Stuttgart, 
Bremę czy Bazyleę) [4]. Trzeba dodatkowo zauważyć, że 
pierwszy i ostatni stopień schodów na problematycznych 
przystankach nie jest oznaczony na żółto, co byłoby uła-
twieniem dla osób słabo widzących (głównie ze schorze-
niami siatkówki)9.

Właściwie niedostępne są również przystanki „Prud-
nicka”, gdzie torowisko znajduje się pośrodku jezdni i jest 
z nią wbudowane. Nie wybudowano tu ani antyzatok, ani 
– co bardziej w tym miejscu wskazane – przystanków typu 
wiedeńskiego. Niestety platforma dla niepełnosprawnych, 
w którą wyposażone są wagony, nie jest w stanie opuścić się 
tak nisko, by można było podjechać wózkiem bezpośrednio 
z jezdni, pomijając już to, że pierwszą barierą jest wysoki 

9 Takie oznaczenia nie są stosowane w żadnym z przejść podziemnych związanych 
z komunikacją miejską we Wrocławiu.
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krawężnik między jezdnią a przystankiem (chodnikiem). 
Ograniczoną dostępnością cechują się przystanki: „Urząd 
Wojewódzki”, gdzie niepełnosprawnego czeka długi i stro-
my podjazd (nachylenie większe niż zalecane 6% [5]), „Plac 
Grunwaldzki”, gdzie na przystanki z przejścia podziemne-
go można dostać się tylko windą, chociaż w pierwotnym 
projekcie planowano przejścia naziemne, a perony są zdecy-
dowanie za niskie, oraz „Stadion Olimpijski”. W tym ostat-
nim przypadku, przy wschodniej pętli linii 33Plus, ze 
względu na przejście pod torami tramwajowymi z przy-
stanku dla wysiadających, osoby na wózkach mogą udać się 
tylko do Parku Szczytnickiego, lecz już nie w kierunku 
osiedla i obiektów sportowych (fot. 9). Natomiast wyłącz-
nie z tej strony dostępny jest przystanek dla wsiadających. 
Jest to sytuacja wyjątkowo niekorzystna. Jeśli osoba na 
wózku inwalidzkim, która chce dostać się na Stadion 
Olimpijski, nie wie o tych ograniczeniach i dojedzie do 
ostatniego przystanku linii 33Plus, musi się cofnąć przez 
park około 400 metrów do poprzedniego przystanku i jed-
nocześnie najbliższego przejazdu przez tory. Nie tylko nie 
może bowiem dostać się do celu podróży, ale też do przy-
stanku w przeciwnym kierunku, jak również nie może kon-
tynuować podróży w tym samym kierunku, gdyż dalej nie 
kursuje już tabor niskopodłogowy.

Istotną wadą jest brak odpowiedniej informacji – ani 
w rozkładach, ani w komunikatach wyświetlanych w pojaz-
dach nie są oznaczane przystanki dostępne dla niepełno-
sprawnych, co może mieć niebagatelne znacznie nie tylko 
dla przyjezdnych, ale też dla rzadziej podróżujących niepeł-
nosprawnych wrocławian. 

Podsumowanie
Współcześnie oczekuje się, że transport zbiorowy będzie nie 
tylko szybszy, ale również bezpieczniejszy i wygodniejszy. 
Odpowiednie kształtowanie przestrzeni przystanków i ich 
otoczenia sprzyja głównie dwóm ostatnim celom, ale w nieco 
mniej zauważalny sposób wpływa również na czas podróży, 
gdyż może przyspieszyć wymianę pasażerów bądź umożli-

wić obsłużenie jednoczesne dwóch pojazdów na przystanku. 
Niestety w przypadku przystanków rozlokowanych wzdłuż 
linii Tramwaju Plus zauważalny jest brak jednolitej koncep-
cji i konsekwencji w kształtowaniu tych relatywnie niewiel-
kich przestrzeni. Miało to miejsce już na etapie projektowa-
nia, gdyż w niektórych przypadkach powstały przystanki 
za krótkie, co powoduje kongestie w sytuacji spotkania się 
kilku wagonów, lub za wąskie, co utrudnia wymianę pasaże-
rów. Dostępność wielu przystanków jest ograniczona, z regu-
ły słaba jest też ich integracja z innymi środkami transportu 
zbiorowego, jednak zwykle jest to wynik wad wcześniej ist-
niejącej infrastruktury, która została wykorzystana w projek-
cie Tramwaju Plus bez zmian, bądź po mniejszej lub większej 
przebudowie. W zbyt małym zakresie uwzględniono potrze-
by osób niepełnosprawnych. Co gorsze, część przystanków 
jest dla tej grupy pasażerów w ogóle niedostępna. Z dru-
giej strony, tworząc infrastrukturę związaną z Tramwajem 
Plus, wprowadzono wiele niestosowanych dotychczas we 
Wrocławiu rozwiązań, z których najważniejsze to antyzatoki 
i przystanek wiedeński w ciągu ulicy Glinianej (fot. 10), uła-
twiające pasażerom wejście do wagonów.
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Fot. 9. Przejście pod torowiskiem tramwajowym przy przystanku „Stadion Olimpijski” Fot. 10. Tramwaj Plus obsługuje przystanek „Joannitów” – jedno z trzech miejsc zatrzymania 
w postaci antyzatoki na ulicy Glinianej
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MeTodA oceNy KolejNości  
ReAlizAcji TRAS RoWeRoWych1

Streszczenie. Celem artykułu jest ustalenie, w jakiej kolejności powinny 
powstawać odcinki tras rowerowych w Krakowie. W oparciu o model gra-
witacji autorzy skonstruowali model lokalizacji nowych odcinków w sieci 
uwzględniający potencjalne przepływy między miejscami zamieszkania a: 
centrum, miejscami pracy, liceami ogólnokształcącymi i uczelniami. Jako 
funkcję oporu odległości zastosowano funkcję eksponencjalną. 

Za podstawowe zasady, które powinna spełniać prawidłowo zaprojekto-
wana sieć dróg rowerowych, uznano spójność i bezpośredniość.

Poszczególne cechy użyte w konstrukcji modelu sprowadzono do cen-
troidów lub ich rzeczywistych lokalizacji punktowych. Pomierzone wartości 
oddziaływań pomiędzy nimi poddano standaryzacji, a następnie zsumowa-
no, uzyskując sumaryczny wskaźnik określający znaczenie danego odcinka 
w sieci dla wszystkich badanych typów przemieszczeń. 

Na podstawie wartości wskaźnika sumarycznego oraz położenia odcinka 
w sieci dróg rowerowych zaproponowano kolejność, w jakiej powinny po-
wstawać nowe fragmenty sieci. Priorytet nadano odcinkom, których war-
tości wskaźnika sumarycznego są wysokie i które przyczynią się do zwięk-
szenia spójności i bezpośredniości sieci oraz stosunkowo krótkim trasom 
o niższych wartościach, które uzupełniają istniejącą sieć. 

Skonstruowany przez autorów model jest narzędziem umożliwiającym 
podejmowanie decyzji dotyczących kolejności lokalizacji nowych odcinków 
sieci dróg rowerowych oraz modernizacji istniejących.Uwzględnienie prze-
pływów potencjalnych zamiast rzeczywistych pozwala uniknąć faworyzo-
wania ciągów, w których istnieją już odcinki sieci. Ponadto model z jednej 
strony zakłada jednakowe traktowanie wszystkich mieszkańców, z drugiej 
jednak – umożliwia nadanie priorytetu konkretnej grupie przez zmianę 
wag przy wskaźniku sumarycznym. 
Słowa kluczowe: model lokalizacji, model grawitacji, sieć ścieżek rowero-
wych, ruch rowerowy

Wprowadzenie
W 2011 roku Kraków posiadał 108 kilometrów tras ro-
werowych (ZIKiT). Zgodnie z Mapą Tras Rowerowych 
2009/2010 [1] do 2015 roku miasto dysponować będzie 
250 kilometrami tych ścieżek, a docelowo – siecią o łącz-
nej długości 600 kilometrów. Tak dynamiczny rozwój sie-
ci tras rowerowych rodzi potrzebę rozsądnego planowania 
kolejności budowy poszczególnych odcinków, opartego na 
kryteriach prawidłowo dobranych i uwzględniających po-
trzeby różnych grup ludności.

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2012. Wkład Autorów w publikację: Ł. Kowalski 
40%, A. Łobodzińska 30%, G. Szabo 30%.

Zgodnie ze standardami wytyczonymi przez holender-
ską organizację techniczną CROW2, prawidłowo zaprojek-
towana sieć dróg rowerowych powinna spełniać warunki: 
spójności (w tym zapewnienia połączeń między wszystkimi 
„źródłami” i miejscami docelowymi), bezpośredniości (m.in. 
najkrótszej trasy), atrakcyjności, bezpieczeństwa oraz wy-
gody i komfortu [2]. Uwzględnienie dwóch pierwszych wa-
runków zwiększa znaczenie nie tyle samej budowy nowych 
odcinków, ile ich lokalizacji w sieci. Przykładowo, budowa 
dłuższego odcinka na peryferiach sieci lub oderwanego od 
niej daje znacznie mniejsze korzyści niż wybudowanie od-
cinka krótkiego, ale pełniącego funkcję „łącznika” w istnie-
jącym systemie i na obszarze o dużym zapotrzebowaniu 
(np. w centrum miasta). 

Celem autorów jest ustalenie, w jakiej kolejności powin-
ny w Krakowie powstawać planowane odcinki sieci dróg 
rowerowych. Uwzględnili oni w konstrukcji modelu: po-
dróże do centrum, do potencjalnych miejsc pracy, do liceów 
ogólnokształcących oraz przepływy między wybranymi 
krakowskimi uczelniami a należącymi do nich domami stu-
denckimi. Interesy wziętych pod uwagę grup mieszkańców 
uznano za równorzędne, opierając się na założeniach wy-
szczególnionych w innych opracowaniach [2;3]. 

Model grawitacji
Skonstruowany przez autorów model wyznaczania kolejno-
ści budowy nowych ścieżek rowerowych oparto na modelu 
grawitacji, wykorzystywanym głównie w badaniach od-
działywań między punktami w przestrzeni. Zastosowanie 
tego modelu umożliwiło zmierzenie potencjalnych oddzia-
ływań pomiędzy: miejscami zamieszkania a centrum mia-
sta (reprezentowanym przez Rynek Główny), miejscami 
zamieszkania ludności w wieku produkcyjnym a miejscami 
pracy3, miejscami zamieszkania ludności w wieku 16–18 
lat a liceami ogólnokształcącymi oraz domami studenckimi 
a budynkami wybranych uczelni. Przyjęto, że chęć dojazdu 

2 Information and Technology Centre for Transport and Infrastructure.
3 Miejsca pracy rozumiane są jako liczba zatrudnionych w danej jednostce urbani-

stycznej. Zmierzono oddziaływania potencjalne, a zatem między mieszkańcami 
wszystkich jednostek urbanistycznych i wszystkimi miejscami pracy.
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rowerem do tak określonych miejsc docelowych spada wraz 
ze wzrostem odległości od miejsca zamieszkania. Do obli-
czenia oddziaływań między dwoma punktami wykorzysta-
no model grawitacji o wzorze:

G = M
1
* M

2
 *P

gdzie: 
M – masa punktów 1 i 2, pomiędzy którymi mierzone 

jest oddziaływanie,
P – funkcja oporu odległości.

Zastosowana w modelu funkcja oporu odległości to 
ujemna funkcja eksponencjalna (szczególny przypadek 
funkcji wykładniczej) o wzorze wyznaczonym przez 
J. Larsen i in. [4] na podstawie badań prowadzonych 
w Montrealu. Wyniki przywołanych badań pokazują za-
równo wpływ wzrostu odległości na zmniejszanie się liczby 
podróży, jak i większą skłonność rowerzystów do pokony-
wania większych odległości przy dojazdach do pracy niż 
w przypadku dojazdów do szkół czy placówek usługowych 
(w tym sklepów). Podobne wyniki uzyskali M. Iacono i in. 
[5] w opracowaniu wykonanym dla Minneapolis-Saint 
Paul. 

Autorzy artykułu przyjęli, że funkcja oporu odległości 
w zależności od celu podróży przyjmuje postać (rys. 1): 
a) do centrum: Pc

 = 19.877 exp (–0.0006 x), 
b) do pracy: P

p
 = 18.641 exp (–0.0004 x),

c) do szkół: P
s
 = 87.983 exp (–0.001 x),

gdzie: 
P – odsetek dojazdów do celu w zależności od odległości x.

W przypadku dojazdów do centrum posłużono się wzo-
rem funkcji dojazdu do obiektów czasu wolnego [4].

Zgodnie z przedstawionymi na rys. 1 wykresami funkcji 
P zdecydowana większość podróży do pracy odbywa się na 
odległość mniejszą niż 5 kilometrów, a do centrum i szkół 
mniejszą niż 3,5 kilometra. Dystans powyżej 10 kilome-
trów przebywa niewielki odsetek rowerzystów. 

Podobne wyniki i krzywe oporu odległości przedstawio-
ne zostały w opracowaniach M. Iacono i in. [5] oraz E. Adjei 
[6] (dla miasta Pune w Indiach). J. Larsen i in. [4] oszaco-
wali, że średni dystans dojazdu do pracy wynosi 3,9 kilo-

metra, do centrum miasta 3,4 kilometra, a do szkoły 2,3 
kilometra. Zbliżone wyniki otrzymano w badaniach pro-
wadzonych w Polsce [7] [8] [9], dlatego też autorzy zade-
cydowali o wykorzystaniu zaproponowanej przez J. Larsen 
i in. [4] funkcji oporu odległości.

Model określający znaczenie poszczególnych odcinków  
w sieci rowerowej
Realizację głównego celu artykułu – ustalenie, w jakiej 
kolejności powinny powstawać odcinki tras rowerowych 
w Krakowie – autorzy oparli na modelu określającym 
znaczenie poszczególnych odcinków w sieci. Analizie pod-
dano sieć istniejących w Krakowie i planowanych odcin-
ków dróg rowerowych, zgodnie z Mapą Tras Rowerowych 
2009/2010 [1]. Na potrzeby konstrukcji modelu wszyst-
kie odcinki uznano za istniejące. W dalszej analizie od-
wołano się również do istniejących tras rowerowych 
uwzględnionych na planie Eko Edu Bike Map z 2012 roku. 
[10]. Bazowano na oddziaływaniach grawitacyjnych do 
centrum miasta, do miejsc pracy, na uczelnie i do lice-
ów. Wykorzystano dane pochodzące z bazy internetowej 
StatKrak [11] (dane demograficzne i dotyczące miejsc 
pracy – liczby zatrudnionych), z bazy szkół i placówek 
dostępnej na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie 
[12] (rozmieszczenie i liczba uczniów w publicznych li-
ceach ogólnokształcących) oraz od jednostek zarządzają-
cych domami studenckimi (liczba miejsc w akademikach). 
W analizie dojazdów do uczelni uwzględniono cztery 
uniwersytety: Jagielloński, Ekonomiczny, Pedagogiczny 
i Rolniczy oraz Politechnikę Krakowską.

Postępowanie badawcze przeprowadzono w siedmiu eta-
pach.

Etap 1. Wybór cech, w oparciu o które skonstruowano 
model: ogólna liczba ludności, liczba ludności w wieku pro-
dukcyjnym, liczba ludności w wieku 16–18 lat, liczba 
miejsc pracy, liczba miejsc w domach studenckich, liczba 
uczniów w publicznych liceach ogólnokształcących, roz-
mieszczenie domów studenckich, budynków uczelni, lice-
ów ogólnokształcących.

Etap 2. Sprowadzenie do centroidów wartości cech dla 
poszczególnych jednostek urbanistycznych. Centroidy do-
tyczące liczby mieszkańców wyznaczano na podstawie za-
budowy mieszkaniowej, a odnośnie miejsc pracy – na pod-
stawie terenów przemysłowo-handlowo-usługowych. Pozo-
s tałe wartości przypisano do rzeczywistych lokalizacji 
obiektów (liceów ogólnokształcących, uczelni, domów stu-
denckich).

Etap 3. W podróżach źródło – cel we wszystkich uwz-
glę dnionych typach przepływów brano pod uwagę najkrót-
szą możliwą ścieżkę. W pomiarach oddziaływań pomiędzy 
poszczególnymi punktami (np. centroidem miejsca za-
mieszkania i centroidem miejsca pracy) pominięto oddzia-
ływania w ramach tej samej jednostki urbanistycznej.

Etap 4. Wszystkim odcinkom „najkrótszych ścieżek” 
przypisano wynikającej z modelu grawitacji wartości od-
działywania między dwoma punktami (jednakową wartość 
dla całej długości ścieżki).

Rys. 1. Funkcja oporu odległości w zależności od celu podróży rowerzystów
Źródło: opracowanie własne na podstawie Larsen i in. 2010 [4]



37

TransporT miejski i regionalny 09 2012

Etap 5. Dla każdego z typów przepływów zsumowa-
no wartości poszczególnych ścieżek w taki sposób, że 
odcinek, przez który przechodziło n ścieżek otrzymał 
wartość sumy n oddziaływań między centroidami. 
Każdemu odcinkowi przypisano więc wartość liczbową 
określającą jego znaczenie w sieci w kontekście danego 
typu dojazdów.

Etap 6. Wartości dla każdego rodzaju przepływów pod-
dano standaryzacji, przyjmując wartość 100 dla wartości 
maksymalnej i 0 dla minimalnej.

Etap 7. Zestandaryzowane wartości zsumowano, uzysku-
jąc sumaryczny wskaźnik, określający znaczenie danego od-
cinka w sieci dla wszystkich badanych typów przemieszczeń.

Mapy wynikowe przeanalizowano pod kątem spójności 
sieci rowerowej oraz z uwzględnieniem istniejących ścieżek, 
w wyniku czego wskazano odcinki, które powinny zostać 
wybudowane w pierwszej kolejności. 

Rys. 2. Oddziaływania grawitacyjne
Źródło: opracowanie własne

Wyniki modelowania
Analiza oddziaływań pomiędzy miejscami zamieszkania 
ludności Krakowa a centrum (Rynkiem Głównym) wy-
kazała, że najważniejsze z punktu widzenia przemieszczeń 
rowerzystów na tej trasie są odcinki prowadzące z wiel-
kich osiedli mieszkaniowych północnej części miasta (m.in. 
Krowodrza4, Prądnik Biały i Czerwony, Górka Narodowa), 
odcinek A5 (łączący z centrum m.in. Miasteczko Studen-
ckie), a także fragmenty tras biegnących w stronę Łagiewnik 
i Woli Duchackiej oraz Nowej Huty (rys. 2A). 

W przypadku dojazdów do centrum miasta szczególnie 
wyraźny jest wpływ funkcji oporu odległości, która determi-
nuje, jaka część mieszkańców będzie skłonna dotrzeć do tego 
celu na rowerze. Przykładem mogą być niskie wartości tras 

4 Dzielnice i osiedla przywoływane w artykule oznaczono na rys. 3.
5 Wszystkie oznaczenia tras wyjaśnione zostały na rys. 3.
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prowadzących w stronę centrum z Prokocimia, Bieżanowa 
czy Nowej Huty – jednostek urbanistycznych mających 
znaczne masy (liczby mieszkańców), ale położonych daleko 
od centrum Krakowa. Trasa Nowa Huta–centrum miasta 
(D) nabiera większego znaczenia przy oddziaływaniach na 
miejsce zamieszkania – miejsce pracy (rys. 2B). Rozkład czę-
stości w przypadku wartości dotyczących dojazdów do pracy 
jest bardziej wyrównany niż dla dojazdów do centrum, wię-
cej jest też odcinków o wysokich wartościach standaryzowa-
nych. System ścieżek, które w tym typie przemieszczeń 
otrzymały najwyższy priorytet, nawiązuje do koncentracji 
miejsc pracy w okolicach rond Mogilskiego i Grzegórzec-
kiego oraz przy ulicy Armii Krajowej, jak również na Starym 
Mieście. Ponownie wyższe wartości uzyskały odcinki sieci 
w północnej części Krakowa ze względu na skupienie tam 
większej liczby mieszkańców i miejsc pracy. Ponadto istotne 
okazały się także trasy o przebiegu równoleżnikowym (L).

W dojazdach między domami studenckimi a budynka-
mi uczelni ponownie jako główna zarysowuje się ścieżka 
z Miasteczka Studenckiego do centrum Krakowa (w anali-
zie tej pominięto domy studenckie i budynki AGH ze 
względu na niewielką odległość między nimi) (ryc. 2C). Na 
uwagę zasługuje również przebieg wyznaczonej przez pro-
gram najkrótszej ścieżki łączącej akademiki UJ na Mias-
teczku Studenckim z rozbudowywanym III Kampusem UJ 
(K). Trasa ta będzie miała coraz większe znaczenie.

Koncentracja liceów publicznych w centrum miasta 
oraz znaczna liczba uczniów tych szkół w Nowej Hucie (a 
w szczególności w dzielnicach Bieńczyce i Mistrzejowice) 
przekłada się na wysokie wartości ścieżek w tych rejonach 
Krakowa (ryc. 2D).

Najwyższe wartości sumarycznego wskaźnika osiągnęły 
trasy oznaczone na rys. 3 literami A–F. Należy zauważyć, 
że część z nich jest nieciągła – na ścieżce B brakuje odcinka 
B1 – ul. Łobzowska. Trasy C i F jeszcze nie istnieją. Trasy D 
i E to na niektórych odcinkach kontrapasy, a fragmenty 
tras A, D i M wymagają modernizacji – ich aktualny stan 
zagraża bezpieczeństwu rowerzystów. Odcinki na przedłu-
żeniach tych tras również osiągają wysokie wartości, przy 
czym niewiele z nich istnieje. Wysokie wartości na tych od-

cinkach podkreślają znaczenie centrum Krakowa, gdzie 
koncentrują się miejsca pracy, licea i uczelnie. Ciekawym 
przykładem jest ważny odcinek łącznikowy na ulicy 
Oleandry (M). Istniejąca tam kiedyś ścieżka została zlikwi-
dowana i przeznaczona na parking. 

Wysokie wartości dla ścieżek w sąsiedztwie centrum 
wynikają z nakładania się wszystkich analizowanych od-
działywań. W Nowej Hucie jedynie dojazdy do centrum 
i uczelni nie wpływają znacząco na wartości ścieżek. 
Ścieżki w północnej części miasta (koncentrującej 2/3 
miesz kańców Krakowa) charakteryzują wyższe wartości 
wskaźnika sumarycznego niż odcinki usytuowane w sła-
biej zaludnionej południowej części (poza fragmentami 
tras prowadzących w stronę osiedli Ruczaj, Łagiewniki, 
Prokocim i Bie żanów). Wynika to z właściwości modelu 
– wartość oddziaływania źródło–cel podróży sumuje się 
na poszczególnych odcinkach i jest tym wyższa, im bliżej 
miejsca docelowego. 

Model a rzeczywistość, czyli gdzie budować ścieżki rowerowe?
Na podstawie zaproponowanego modelu, z uwzględnie-
niem już istniejących tras rowerowych, autorzy proponują 
następujący tok podejmowania decyzji dotyczących budo-
wy nowych odcinków sieci dróg rowerowych w Krakowie. 
Jako pierwsze wybudowane powinny być odcinki, których 
wartości wskaźnika sumarycznego są wysokie i które przy-
czynią się do zwiększenia spójności i bezpośredniości sieci. 
Przykładem są ulica Mogilska (D1), przejazd przez rondo 
Czyżyńskie (G) i fragment ulicy Kopernika. Wybudowanie 
tych odcinków (o długości 1,2 kilometra) pozwoli na przy-
łączenie do kompletnej sieci i do centrum około 115 tysięcy 
mieszkańców i 30 kilometrów tras rowerowych. Do tej ka-
tegorii należy również zaliczyć takie inwestycje, jak ścieżki 
B1, C i H.

W drugiej kolejności należy zwrócić uwagę na odcinki 
o niższych wartościach, ale bardzo krótkie, uzupełniające 
istniejącą sieć (np. I, J1 i J2). Następny priorytet powinien 
zostać przyznany długim odcinkom o wysokich warto-
ściach, m.in. ścieżkom łączącym północną część Krakowa 
z centrum (F), trasom w dzielnicach Krowodrza i Bieńczyce 
oraz trasie C z Kazimierza do Starego Podgórza. W ostat-
niej kolejności powstawać powinny inne ścieżki o warto-
ściach najwyższych z pozostałych, rozbudowujące istniejącą 
sieć dróg rowerowych.

Konfrontacja modelu z rzeczywistością wymaga jednak 
nie tylko zidentyfikowania „brakujących” odcinków, lecz 
również oceny stanu tras istniejących. Dużym problemem 
jest istnienie fragmentów „tras rowerowych” oznaczonych 
odpowiednimi znakami, a prowadzących wzdłuż chodni-
ków, ulic, ścieżek o zniszczonych nawierzchniach (np. odci-
nek D), co zagraża bezpieczeństwu ruchu. Typ budowanej 
infrastruktury powinien również uwzględniać potencjalne 
natężenie ruchu rowerowego, samochodowego i pieszych. 
W przypadku odcinków o intensywnym ruchu rowerowym 
(centrum, Nowa Huta) priorytetem powinna być budowa 
ścieżek rowerowych, na peryferiach Krakowa być może 
bardziej uzasadnione byłoby tworzenie ciągów pieszo-ro-

Rys. 3. Sumaryczny wskaźnik oddziaływań grawitacyjnych
Źródło: opracowanie własne
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werowych. Na ulicach w strefach ruchu uspokojonego i o 
małym natężeniu ruchu samochodowego, w tym w cen-
trum, często wystarczającym rozwiązaniem jest ułatwienie 
rowerzystom poruszania się po jezdni poprzez poprawę jej 
jakości, przesunięcie studzienek kanalizacyjnych, budowę 
kontrapasów lub wygodnych łączników. Tam, gdzie ruch 
samochodowy jest bardziej intensywny, zasadnym może 
być stosowanie śluz rowerowych i pasów ruchu dla rowe-
rów. Rozwiązania powinny być dostosowane do lokalnej 
sytuacji.

Dyskusja metodyczna
Uwzględnienie w konstrukcji modelu przemieszczeń po-
tencjalnych zamiast faktycznych może się wydawać dysku-
syjne. Autorzy kierowali się zasadą zapewnienia wszystkim 
mieszkańcom równego dostępu do sieci dróg rowerowych, 
podczas gdy w rzeczywistości nie wszyscy będą z nich 
równie chętnie korzystać. Jednakże założono, że istnienie 
oraz jakość ścieżek rowerowych zachęcają do korzystania 
z nich, a także do podróżowania na dalsze dystanse [13, 
14]. Ponadto model skonstruowany w oparciu o przepły-
wy faktyczne faworyzowałby te ciągi, w których istnieją już 
odcinki sieci. 

Wykorzystana przez autorów eksponencjalna funkcja 
oporu odległości ma tę przewagę nad klasycznie wykorzysty-
waną funkcją potęgową, że przy odległości między dwoma 
punktami równej 0 funkcja przyjmuje wartość 1. W przy-
padku funkcji potęgowej, gdy odległość dąży do 0, wartość 
funkcji dąży do nieskończoności. W tym drugim przypadku 
uzyskano by zbyt wysokie wartości, a wyniki oddawałyby 
w dużo mniejszym stopniu sytuację rzeczywistą.

Trzeba również zauważyć, że dokonując standaryzacji 
wartości, autorzy niejako nadali wagi poszczególnym oddzia-
ływaniom. Przed standaryzacją wartość oddziaływania zale-
żała od odległości i masy centroidów, a zatem osiągała niższe 
wartości, gdy dotyczyła tylko części populacji (np. grupy stu-
dentów). Standaryzacja zwiększyła znaczenie uczniów, stu-
dentów i osób dojeżdżających do pracy, zmniejszając jedno-
cześnie znaczenie dojazdów do centrum, zgodnie z założe-
niem autorów, że dojazd do szkół średnich, na uczelnię i do 
pracy jest równie ważny, co dojazd do centrum. 

Model traktuje ścieżkę jak zbiór odcinków, co sprawia, 
że dostrzeżone mogą zostać tylko odcinki o najwyższych 
wartościach, a nie potrzeba budowania całych ścieżek (wy-
sokie wartości tych odcinków zależą od tego, czy istnieją 
odcinki prowadzące do nich). Należy również pamiętać, że 
budowa ścieżek rowerowych w lokalizacjach ustalonych 
przy użyciu modelu nierzadko wiązać się będzie z wyższymi 
kosztami, konfliktami interesów grup użytkujących jezdnie 
i chodniki, a także trudnościami technicznymi i brakiem 
miejsca na dobudowanie nowej infrastruktury.

Podsumowanie
Skonstruowany przez autorów model pozwala na wskaza-
nie, które ścieżki w systemie dróg rowerowych Krakowa 
pełnią najważniejszą rolę z punktu widzenia dojazdów do 
pracy, do centrum, do liceów i uczelni. Przedstawia on 

potencjalne natężenia przepływów przy założeniu, że sieć 
dróg rowerowych jest kompletna. Ponadto model zakłada, 
że wszystkie grupy mieszkańców traktowane są jednako-
wo, umożliwiając jednocześnie uwzględnienie priorytetu 
konkretnej grupy przez zmianę wag przy wskaźniku su-
marycznym. Zaproponowana przez autorów metoda jest 
prosta w interpretacji i pozwala na podejmowanie decyzji 
dotyczących kolejności lokalizacji nowych odcinków oraz 
modernizacji istniejących. Należy jednak zawsze pamiętać 
o uwzględnieniu warunków bezpośredniości i spójności sie-
ci oraz o sytuacji lokalnej. 
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KAMPANiA „KRAKóW MoBilNy”
Kampania społeczna „Kraków Mobilny”, to kampania której sygna-
tariuszami są Urząd Miasta Krakowa, Fundacja Partnerstwo dla 
Środowiska oraz koncern Toyota jest to szeroko zakrojona akcja edu-
kacyjna, która ma na celu zaangażowanie Krakowian w działania 
na rzecz poprawy ochrony powietrza, bezpieczeństwa na drogach 
oraz propagowanie przyjaznych dojazdów do szkoły i pracy  na tere-
nie Krakowa i okolic. Umowa miedzy partnerami została podpisana 
18 lipca 2012 roku (Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, 
Prezes Fundacji Rafał Serafin i Prezes Toyota Motor Poland Otsubo 
Tsutomu). Kampania została zainaugurowana w trakcie obchodów 
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (18–22 wrze-
śnia 2012). W Urzędzie Miasta działa Komitet Sterujący do współ-
pracy na rzecz Kampanii „Kraków Mobilny” kierowany przez prof. 
Wiesława Starowicza – doradcę Prezydenta Krakowa.
 
inspirowanie Krakowian do działania
Poprzez Kampanię „Mobilny Kraków”, organizatorzy będą zachęcali, 
inspirowali i wspierali:
– podróżujących po Krakowie do korzystania z pojazdów ekologicz-

nych, w tym rowerów, transportu publicznego oraz pojazdów hy-
brydowych i elektrycznych (pojazdy hybrydowe to takie, które są 
w stanie przejechać co najmniej 30-50 km w trybie elektrycznym).

– uczniów z krakowskich szkół do kreowania szkolnych koalicji na 
rzecz propagowania przyjaznych dla środowiska dojazdów do szkoły 
(koalicje szkolne to niesformalizowane grupy osób, które deklarują 
wspólne działanie na rzecz usprawnienia mobilności swojej szkoły 
poprzez przygotowanie planu mobilności jako elementu programu 
wdrażania standardu ekologicznej szkoły – www.ekoszkola.pl).  

– pracodawców do przygotowania i wdrożenia planów mobilności 
propagujących rozwiązania zrównoważonego transportu, przy 
udziale swoich pracowników i dostawców (plan mobilności (ang. 
mobility plan, travel plan, trip reduction plan, green commuter 
plan, company travel plan) to pakiet działań informacyjnych, do-
radczych, organizacyjnych, koordynacyjnych, edukacyjnych i pro-
mocyjnych, które mają na celu zmianę zachowań podróżujących, 
w szczególności w zakresie ograniczenia użytkowania samocho-
dów prywatnych i zwiększenia w podróżach udziału transportu 
publicznego).

e-mobilność to przyszłość
Zgodnie z przyjętą polityką Unii Europejskiej, pojazdy o napędzie 
elektrycznym w przyszłości będą jednym z najważniejszych środków 
transportu publicznego i indywidualnego w aglomeracjach miejskich, 
głównie z uwagi na konieczność zmniejszenia emisji szkodliwych sub-
stancji do atmosfery.

Mając ten fakt na uwadze, Kampania „Kraków Mobilny” zamierza 
propagować wykorzystanie pojazdów elektrycznych i hybrydowych na 
terenie Krakowa. W celu przyspieszenia „przyszłości elektrycznej”, 

Miasto Kraków wprowadzi program e-mobilności dla Krakowa poprzez 
wprowadzanie pilotażowo na okres 12 miesięcy systemu zachęt dla 
użytkowników pojazdów elektrycznych i hybrydowych zarejestrowa-
nych w Krakowie. Wyniki pilotażu będą podstawą do wprowadzenia 
systemu zachęt do Polityki Transportu Zrównoważonego Miasta Kra-
kowa, w tym przykładowo dostępu do stref z ograniczonym ruchem, 
bezpłatnego parkowania, możliwości korzystania z wydzielonych 
pasów autobusowych, wprowadzania samochodów elektrycznych 
i hybrydowych do komunikacji miejskiej oraz flot służb komunalnych 
(miejskich).

W przyszłości Kraków przystąpi do budowy sieci publicznych punk-
tów ładowania i będzie się ubiegać, wzorem innych miast UE, o zwol-
nienia z opłaty rejestracyjnej oraz dopłat dla pojazdów elektrycznych, 
zgodnie z planami Ministerstwa Gospodarki w tym zakresie (Uwarun-
kowania Wdrożenia Zintegrowanego Systemu E-mobilności w Polsce. 
Ministerstwo Gospodarki, Departament Innowacji i Przemysłu, 2012 – 
http://www.mg.gov.pl/files/upload/16447/2012-07-04%20skan%20
Uwarunkowanie.pdf 

Szkolne plany mobilności
Codzienne dojazdy do szkoły są ważnym „generatorem” ruchu dro-
gowego w mieście, dlatego szkoły liczące ponad 500 uczniów będą 
w centrum uwagi Kampanii „Kraków Mobilny”. Z uwagi na eduka-
cyjny charakter Kampanii, wszystkie szkoły w Krakowie i w okoli-
cach (ok. 1000 szkół) będą miały możliwość przygotowania własne-
go autorskiego szkolnego planu mobilności, aby przyczynić się do 
przekonania, że wykorzystanie proekologicznych środków transportu 
przez każdego z nas jest nie tylko możliwe, ale niezbędne dla odkor-
kowania miasta.

We wrześniu uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pozostałe 
osoby związane ze szkołą, będą mogły zgłosić swoją jednostkę do 
udziału w Kampanii „Kraków Mobilny”. Co najmniej 20 szkół zakwa-
lifikowanych do Kampanii otrzyma wsparcie merytoryczne i finanso-
we w przygotowaniu oraz wdrożeniu autorskiego planu mobilności, 
polegające na pomocy w zakresie: dokumentacji dojazdów do szkoły 
wg środka transportu, analizie dojazdów do szkoły pod kątem wy-
brania priorytetów działań, wypracowaniu i wdrożeniu inicjatywy, 
działania bądź projektu w celu zmiany zachowań podróżujących, 
ponownej dokumentacji dojazdów do szkoły w celu oceny skutecz-
ności podjętych działań oraz ich oddziaływania na środowisko na-
turalne.

Doświadczenia zagraniczne wykazują, że zarządzanie mobilnością 
realizowane w szkołach może przynieść – w przypadku jednorazowych 
akcji (np. szkolny „Dzień bez Samochodu”) – nawet 16% redukcję 
podróży realizowanych samochodem, głównie na rzecz podróży pie-
szych i rowerowych. W ujęciu długoterminowym udział samochodów 
w podróżach może spaść i utrzymywać się na poziomie 5%–10%, 
w odniesieniu do stanu sprzed wdrożenia projektu.
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