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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Marek Motylewicz, Władysław Gardziejczyk
The tests and assessment of traffic conditions at the signalized roundabouts 
in Bialystok
Abstract: The article presents the assessment of traffic conditions 
at seven signalized roundabouts located in the region of the city 
of Bialystok. The analysis was based on the results of road traffic 
and pedestrian monitoring where the geometry of intersections 
and traffic organization were taken into account. At signalized 
roundabouts, there are quite varied traffic load which amount to 
between 1800 and 6000 veh/hr at daytime. The participation of 
trucks is in the range between 2,8 and 6,5% and left turns are 
between 18 and 28% of the total traffic load at the intersection. 
As a part of detailed tests, calculations of capacity at two selected 
intersections were made with MOP-SZS-04 method. It was found 
out that the capacity was not exceeded and traffic conditions were 
good. A comparison of the capacity of signalized roundabout and 
the capacity of typical roundabout of similar geometry and the 
same traffic load was made. The results of the tests and analyses 
have confirmed that the analyzed type of intersection is a good 
solution in terms of the capacity and traffic conditions.
Key words: signalized roundabout, area for accumulation, capacity, 
traffic conditions

Dagmara Chylińska, Gerard Kosmala 
Highway in a city and its influence to the landscape. Case studies of Wrocław 
and Piekary Śląskie (Poland) 
Abstract: In the article authors characterize new highways run 
through Wrocław and Piekary Śląskie and survey them in land-
scape and environmental dimensions. In many sections both road 
investments run in neighbourhood of urban areas with residential 
functions. As a result of field investigations problems and conflict 
areas are indicated. Authors analyzing adopted and proposed so-
lutions in urban landscaping in highway neighbourhood. They 
are typical and represented by placed greenery, decorative bushes, 
line of tree seedlings. There are plans to introduce creepers on 
selected acoustic baffles for ‘revival’ and making ‘grey concrete 
landscape’ more dynamic. More exquisite landscape architecture 
has not been discovered around highways in Wrocław and Piekary 
Śląskie. A negative phenomenon is creation of so-called ‘urban 
fallows’ - areas excluded from usage due to cutting off by a run 
of roads run and under viaducts. In authors opinion placed (high) 
tree seedlings along acoustic baffles is not effective – since now 
for many years they will have a limited influence (if any) to land-
scape aesthetics, being also too small to covered grey, concrete 
walls. 

Methods, which have been applied for preparation of the article, 
include mainly documents analysis and landscape observations. 
Results suggest that functionality are in main concern of highway 
constructors and other dimensions of landscape physiognomy, like 
for example aesthetics, are receded into the background. 
Key words: highway, urban landscape, landscaping

Bartłomiej Derda, Aleksandra Pawlak-Burakowska
Changes on Polish regional air market between 2008 and 2012 
Abstract: This paper describes the capabilities of the Polish mar-
ket of regional air transport. The stress was put on the changes 
brought about by a new carrier, and the reactions of competitors. 
The authors performed an analysis of current operating carriers, 
as well as now defunct carrier – OLT Express. The paper presents 
the risk posed by the introduction of dumping prices, and on the 
other hand the chances generated by the increase of the number of 
passengers. It was noted that the potential for domestic air route 
is enormous. The authors drew attention to the development of 
aviation infrastructure. Not without significance is also a system-
atic approach to air transport. Airport`s availability is currently 
being developed. The best in terms of time, cost and comfort is 
to connect airports and city centers via rail. These solutions have 
already been implemented in Krakow and Warsaw, and there are 
plans to create such connections also for other facilities. The need 
for the regional competitiveness of air transport with other modes 
of transport was noted. For journeys over longer distances, where 
the travel time and comfort are important, and with the increas-
ing price of fuel, the cost of flight becomes competitive to travel 
by car or train.
Key words: air transport, regional services, airlines, airports

Krzysztof Kołodziejczyk
Infrastructure and appearance of Tramway Plus in Wrocław stops
Abstract: The article is a second part of a study concerning stops 
served by Tramway Plus in Wrocław. In the first part the main topic 
was the functionality and accessibility of the stops, while the pres-
ent paper investigates the appearance (landscape) created by the 
infrastructure prepared for passengers. Unfortunately, the appear-
ance of the stops is quite diversified. The biggest differences can be 
distinguished between Finally there are three types of stops which 
differ from one another. Newly built infrastructure is very futuris-
tic, similar to the underground stations, with long platform roofs, 
big boards with stops names and electronic passenger information . 
Rebuilt stops are designed variously; some are modern, others more 
traditional or simply typically like regular tram lines. The third 
group – unmodernised stops – have twofold appearance. The proj-
ect of the Tramway Plus could have created a new perception of 
the public transport in Wrocław. This could be gained by similar 
stylistics of all stops. Unfortunately, various inconsistencies as far as 
landscape is concern – that project of Tramway Plus has not became 
a homogenous market product contributing with improvement of 
the Wrocław’s public transport image. In the article also the adjust-
ments of the infrastructure for disabled people and the stops names 
are investigated.
Key words: Tramway Plus in Wrocław, tram stops, appearance, ad-
justment for disabled, stops names
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Anna Romanowicz
Tariff and fare integration of the public transport in Łódź agglomeration
Abstract: Local and regional authorities have instruments thanks 
which may support integration of urban transport. One can men-
tion some of them: financing the public transport, establishing of 
the tariff and tickets in urban public transport, institutional solu-
tions and infrastructure investment.

In the article, the problem of tariff and ticket integration has 
been described. Tariff and fare integration enables to buy one ticket 
which is valid for two or more carriers (organizers). Possibility to 
travel on the common ticket by various public transport means 
e.g. regional bus, commuter rail, tram or metro is an additional 
benefit. Thanks to that, passengers using public transport services 
do not have to take care about information on the tariffs of vari-
ous carriers, purchase or punch few tickets. Integration activities 

are to strengthen the meaning of public transport by improving 
the quality of services and to increase competitiveness in relation to 
individual transport. The author presents the functioning of inte-
grated fares in four Polish cities – Kraków, Wrocław, Warszawa and 
Gdańsk Bay Metropolis. 

Also the results of a survey conducted in Łódź agglomeration 
in order to implement an integrated ticket for that area have been 
presented. The study was carried out in late July and early August 
2011. Passengers using public transport and railways were asked 
about daily travels on selected three routes, tickets they buy now 
and potential interest in a common ticket.
Key words: public transport, tariff and fare integration, regional 
transport.

Ciekawe rozwiązania taryfowe w miejskim transporcie zbiorowym
Lublin – bilet za 1 zł
Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie informuje, że od 1 października br. 
tj. wraz z wejściem w życie Strefy Płatnego Parkowania, pasażerowie będą 
mogli podróżować w obrębie tej strefy komunikacją zbiorową na podstawie 
biletu specjalnego w cenie 1 zł. Bilet ten będzie uprawniał do jednokrotnego 
przejazdu w dni robocze od poniedziałku do piątku pojazdem, którego trasa 
przebiega w obrębie Strefy Płatnego Parkowania, począwszy od pierwszego 
przystanku w granicy tej strefy do pierwszego przystanku po wyjeździe. 

Bilet ten nie będzie uprawniał do przejazdu w komunikacji nocnej oraz do 
przesiadania się do innego pojazdu. Bilety jednoprzejazdowe w Strefie Płat-
nego Parkowania będą dostępne w sprzedaży od 1 października br. w punk-
tach sprzedaży biletów, w stacjonarnych automatach biletowych oraz tych 
zlokalizowanych w pojazdach. Przejazdy w Strefie Płatnego Parkowania mogą 
odbywać się również na podstawie innych biletów, zgodnie z obowiązującym 
cennikiem. Zasięg obowiązywania obszaru biletów specjalnych w Strefie Płat-
nego Parkowania przedstawiony jest na poniższym schemacie.

Tallin – bezpłatny transport publiczny
Władze Tallina przyjęły we wrześniu ustawę wprowadzającą bezpłatny 
transport publiczny. Opłaty za przejazd autobusem czy tramwajem 
zostaną zniesione od 2013 roku. Uchwała wprowadza w życie de-
cyzję podjętą przez mieszkańców Tallina w marcowym referendum 
(w sprawie zniesienia opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej 
mieszkańcy estońskiej stolicy wypowiedzieli się w referendum zakoń-
czonym 26 marca br. Za było ponad 75 proc. uczestników głosowa-
mia). Uchwała przeszła w Radzie Miasta większością dwóch trzecich 
głosów. 

Do 100-procentowej obniżki cen biletów uprawnieni będą miesz-
kańcy miasta zameldowani na jego terenie oraz studenci w wieku 
poniżej 19 lat, niezależnie od narodowości i miejsca zameldowania. 
Opłaty w tallińskiej komunikacji mają nadal obowiązywać turystów 
oraz pasażerów z innych estońskich gmin. W ten sposób władze mia-
sta chcą zachęcić Estończyków przyjeżdżających do pracy w stolicy 
do zameldowania się w Tallinie oraz płacenia tam podatków. Władze 
Tallina wskazują, że darmowy transport publiczny w mieście przyczyni 
się do ograniczenia ruchu samochodów i zwiększy mobilność mniej za-
możnych mieszkańców. Z kolei przeciwnicy idei bezpłatnego transportu 
publicznego twierdzą, że jest ona pomysłem populistycznym oraz że 
skorzystają na tym również ludzie, których stać na kupowanie biletów, 
a komunikacja zbiorowa z powodu zwiększonej liczby pasażerów sta-
nie się niewydolna. Obecnie bilet miesięczny w Tallinie kosztuje 18,5 
euro. Blisko czterystutysięczny Tallin od 2013 roku stanie się pierw-
szym dużym miastem w Europie z darmowym transportem publicznym. 
Tego typu rozwiązania funkcjonują w mniejszych miejscowościach, np. 
w stolicy fińskich autonomicznych Wysp Alandzkich Mariehamn czy 
w szwedzkiej gminie Avesta.

Od Redakcji

Zasięg „biletu za złotówkę” 
w Lublinie
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WieSłAW STARoWiCz
dr hab. inż. profesor Politechniki 
Krakowskiej, Redaktor Naczelny 
TMiR, ul. Siostrzana 11,  
30-0804 Kraków,   
tel. 602-25-12-96,  
e-mail starowicz@sitk.org.pl

TRzyDzieśCi  LAT CzASoPiSMA  
„TRANSPoRT MiejSKi (i ReGioNALNy)”

We wrześniu 1982 roku ukazał się pierwszy numer czasopisma „Transport 
Miejski”. Od tej daty upłynęło trzydzieści lat. Przez  9,5 roku wy-
dawały go Wydawnictwa Komunikacji i Łączności i przez 20,5 roku 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, początkowo 
jako  „Transport Miejs ki”, a potem jako „Transport Miejski i Regionalny”. 
W sumie było to 22 lata „Transportu Miejskiego” i 8 lat „Transportu 
Miejskiego i Regionalnego”. Przez ten okres opublikowano w czasopiśmie 
1810 artykułów (średnio 60 rocznie, średnio 5,7 w numerze), wydano  
315 numerów  ( średnio 11 rocznie), z czasopismem współpracowało po-
nad 600 autorów. To ogromny wkład w szerzenie wiedzy o problemach 
funkcjonowania transportu w miastach, aglomeracjach i regionach.

okres 1982–1991
Decyzja w sprawie wydawania czasopisma „Transport 
Miejski” (TM) zapadła w roku 1981 na wniosek Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komu-
nikacji. Działacze Głównej Sekcji Komunikacji Miejskiej 
kilka lat zabiegali o tę decyzję. 

Pierwszy numer ukazał się jako nr 1/1982 (wrzesień, 
październik) na Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej 
w Poznaniu (17–18 września). Wydawcą czasopisma były 
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności w Warszawie. 
Pierwotnym zamiarem wydawcy było wydawanie dwumie-
sięcznika i tak było w latach 1982–1984. W kolejnych la-
tach TM jest miesięcznikiem. Na fot. 1 przedstawiono skan 
okładki pierwszego numeru czasopisma.

Pierwsza redakcja to: Zygmunt Użdalewicz (redaktor 
naczelny), Bohdan Zuń (zastępca redaktora naczelnego, 
a w latach 1990–1991 redaktor naczelny), Lidia Karwowska 
(sekretarz redakcji do roku 1985) i redaktorzy działowi 

Maciej Kobyliński, Jerzy Ostaszewicz, Zbigniew Woro-
nowicz. W redakcji oprócz powyższych osób w różnych 
okresach pracowali: Jerzy Duda, Krzysztof Szczepanik, 
Władysław Strawiński, Stanisław Karasek.

W słowie od redakcji w pierwszym numerze określono 
planowany zakres merytoryczny czasopisma: „Zgodnie z za-
łożeniami programowymi czasopismo nasze będzie poświę-
cone zagadnieniom techniczno-ekonomicznym takich dzie-
dzin jak: planowanie i projektowanie miejskich systemów 
transportowych, organizacja, sterowanie i zarzadzanie ru-
chem na obszarach zurbanizowanych, miejska komunika-
cja publiczna oraz drogownictwo miejskie”. Obok list od 
ówczesnego ministra Administracji, Gospodarki Tere nowej 
i Ochrony Środowiska do Zespołu Redakcyjnego z wyraza-
mi zadowolenia, że rozpoczyna działalność pierwsze w Pols-
ce czasopismo poświęcone w całości problemom transportu 
w miastach. Padają ważne i dzisiaj sformułowania: „Na 
miejskiej sieci drogowej, stanowiącej szóstą część dróg pu-
blicznych, realizuje się połowę pracy przewozowej w trans-
porcie kołowym. Szczególna rola społeczna i gospodarcza 
transportu miejskiego, a zwłaszcza wpływ komunikacji pu-
blicznej na funkcjonowanie organizmów miejskich nie tyl-
ko uzasadniają potrzebę wydawania czasopisma, ale rów-
nież pozwalają przypuszczać, że będzie ono miejscem cie-
kawych i wartościowych publikacji fachowych oraz wy-
miany poglądów i doświadczeń wszystkich fachowców 
zajmujących się trudnymi problemami planowania, projek-
towania, budowy i eksploatacji systemów transportowych 
w miastach”.

W numerze zamieszczono ciekawe artykuły:
•	 Zbigniewa Mikulskiego – dyrektora Departamentu 

Komunikacji Miejskiej i Dróg w Ministerstwie AG-
TiOŚ – „Kierunki rozwoju systemów komunikacyj-
nych w miastach”,

•	 doc. Zbigniewa Lilpopa – z Instytutu Kształtowania 
Środowiska – „Problem transportochłonności w za-
gospodarowaniu przestrzennym”,

•	 dr Edwarda Tylmana – kierownika Zakładu Drogo-
wnictwa Miejskiego w Instytucie Kształtowania Śro-
dowiska – „Perspektywy asfaltu lanego”,

•	 doc. Mariana Rataja – z Instytutu Kształtowania Śro-
dowiska – „Zakres działalności i samodzielności 
przedsiębiorstw komunikacji miejskiej”,

•	 Stanisława Karaska – kierownika Zakładu Komuni-
kacji Miejskiej w Instytucie Kształtowania Środowi-
ska – „Tematyka przewidywanych prac naukowo-ba-

Fot 1.  
Skan okładki pierwszego numeru  
„Transportu Miejskiego”  
wydawanego przez WKiŁ
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dawczych w ramach problemu resortoweg R-10 
Usprawnienie działania komunikacji miejskiej i dróg 
w latach 1982–1985”,

•	 Edmunda Nadolskiego – z MPK w Poznaniu – „Od 
jednokonnego tramwaju do nowoczesnej sto piątki”.

Ogółem w latach 1982–1991 opublikowano 559 arty-
kułów. Wydano 93 numery, co daje średnio 6 artykułów na 
numer. 

Ze wzruszeniem przeglądnąłem swój pierwszy artykuł 
w tym czasopiśmie z 1985 roku („Ocena wielkości błędu 
metody szacunkowej określania napełnień taboru w komu-
nikacji miejskiej”) jak również swoje wyobrażenia o działal-
ności Stowarzyszenia z 1991 roku („Nowy model Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji – refleksje 
po XXV Zjeździe delegatów”).

okres 1992–Vi. 2004
Od roku 1992 Wydawnictwa Komunikacji i Łączności zli-
kwidowały w całości dział wydawnictw prasowych, odstępu-
jąc trzy tytuły1, w tym „Transport Miejski” Stowarzyszeniu 
Inżynierów i Techników Komunikacji. Powodem były kło-
poty z prenumeratą, a tym samym problemy finansowe.

Pierwszy numer wyszedł w kwietniu 1992 roku jako 
numer łączony ¼. Był to niewielki poślizg po przejęciu ty-
tułu. Na fot. 2 przedstawiono skan okładki pierwszego nu-
meru czasopisma wydawanego przez SITK.

Redakcja czasopisma powołana przez Zarząd Krajowy 
SITK: Stefan Sarna (redaktor naczelny), Zygmunt Użda-
lewicz (zastępca redaktora naczelnego), Wiesława Sokol-
nicka (sekretarz redakcji) i redaktorzy działowi Stanisław 
Monkiewicz, Jerzy Ostaszewicz, Janusz Ostaszewski, 
Andrzej Sambor, Anna Zielińska. W ciągu dziesięciolecia 
Z. Użdalewicza na funkcji zastępcy redaktora naczelnego 
zas tąpił Andrzej Sambor, Janusza Ostaszewskiego 
Wojciech Pieńkowski, a W. Sokolnicką Hanna Cybula 
(Kwia t kowska).

1 Pozostałe tytuły, to „Przegląd Komunikacyjny i Drogownictwo”. Wszystkie czaso-
pisma do dzisiaj są wydawane przez SITK RP.

W słowie od redakcji i wydawcy napisano: „Władze sa-
morządowe, jako reprezentacje mieszkańców miast, są odpo-
wiedzialne za transport lokalny na swoim terenie. Prawidłowe 
spełnienie tego obowiązku wymaga uwzględnienia potrzeb 
transportowych mieszkańców oraz aktualnych i przyszłych 
możliwości ich zaspokajania. Poszukiwane będą rozwiązania 
transportowe efektywne, funkcjonalne i ekonomiczne, bez-
pieczne i o ograniczonej uciążliwości dla otoczenia. Realizacja 
deklaracji programowej powinna zaowocować prezentacją 
różnorodnych (technicznych, organizacyjnych, ekonomicz-
nych oraz innych) możliwie aktualnych problemów dostrze-
ganych w funkcjonowaniu (projektowaniu) transportu miej-
skiego – wzajemnie powiązanych systemów przewozów pa-
sażerskich i drogowo-ulicznych”.

W numerze opublikowano ciekawe artykuły (m.in.):
•	 prof. Jana Podoskiego – „Przyszłość polskiego trans-

portu miejskiego”,
•	 prof. Mariana Rataja – „Organizacje międzynarodowe 

w kształtowaniu polityki transportowej w miastach”,
•	 dr. Jana Bogusławskiego – „Zielona Karta w sprawie 

środowiska miejskiego”,
•	 prof. Janusza Ostaszewskiego – „Metody analizy eko-

nomiczno-finansowej przedsiębiorstw według stan-
dardów EWG”,

•	 prof. Cecylii Rozkwitalskiej – „Efektywność ekono-
miczna linii komunikacji zbiorowej”.

W 2002 roku czasopismo obchodziło jubileusz dwu-
dziestolecia istnienia. Okazjonalny numer wydano w kwiet-
niu. Na fot. 3 przedstawiono skan okładki jubileuszowego 
numeru. 

W numerze tym w słowie od redakcji napisano: „Reda-
gując miesięcznik, staraliśmy się, aby najważniejsze proble-
my transportowe, z którymi borykały się polskie miasta, zna-
lazły w nim swoje odbicie. Dlatego kierowaliśmy do druku 
oferowane nam artykuły naświetlające te problemy, zapra-
szaliśmy doświadczonych specjalistów do przedstawiania 
czytelnikom swoich poglądów i dzielenia się uwagami. 
Sięgaliśmy też w naszych publikacjach do doświadczeń za-
granicznych.  Zamieszczaliśmy  informacje i sprawozdania 
z ważnych wydarzeń w środowisku SITK, jak też z licznych 
konferencji naukowo-technicznych oraz prasowych, na które 

Fot 2.  
Skan okładki pierwszego numeru 
„Transportu Miejskiego”  
wydawanego przez SITK

Fot 3.  
Skan okładki jubileuszowego  
numeru „Transportu Miejskiego” 
(z okazji dwudziestolecia czasopisma)
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byliśmy zapraszani. Przemiany ustrojowe i nowe doświad-
czenia z nimi związane zachęcały do przeprowadzania roz-
mów z przedstawicielami samorządów. Ta forma redakcyjna 
umożliwiała przekazywanie czytelnikom bogatych doświad-
czeń rozmówców zatrudnionych we władzach samorządo-
wych. TM starał się tworzyć i tworzy nadal warunki do pre-
zentowania ciągle szerokiego wachlarza realnych zagadnień 
towarzyszących przewozom pasażerskim i ruchowi drogowe-
mu w miastach i aglomeracjach, poczynając od kwestii tech-
nicznych, przestrzennych, przez ekonomiczne i ekologiczne 
do społecznych. Warto przypomnieć, że u zarania II etapu 
edycji TM w 1992 roku w Rio de Janerio na konferencji 
ONZ wprowadzono w życie pojęcie zrównoważonego roz-
woju (sustainable development). Bez wątpienia wywarło ono pe-
wien wpływ na redagowanie czasopisma”.

Wydawca, Zarząd Krajowy SITK, krótko podziękował 
Redakcji słowami: „Zespołowi redakcyjnemu pragniemy 
podziękować za wytrwałość w dążeniu, aby pismo było tak 
redagowane, żeby czytelnicy chcieli je czytać. Zdajemy so-
bie sprawę, że to trudne zadanie w czasach, gdy konkuren-
cja mediów jest bezwzględna, a czytelnictwo prasy facho-
wej przeżywa kryzys”.

Jubileuszowy numer miał szczególną zawartość. Prezen-
tował interesujący artykuł prof. Wojciecha Sucho rzewskiego 
„Perspektywy transportu miej skiego w Pols ce” oraz mój na 
temat działalności eksperckiej i edukacyjnej SITK w zakresie 
miejskiego transportu zbiorowego. Zawierał rozmowy 
z Piotrem Uszokiem – prezydentem Katowic i przewodniczą-
cym Związku Miast Polskich, z Bohdanem Zuniem – dyrekto-
rem Metra Warszawskiego, wieloletnim członkiem redakcji 
TM i przez krótki czas jego redaktorem naczelnym. 
Przypominał też wybrane opinie i uwagi znanych ekspertów 
– autorów artykułów w TM na temat problemów technicz-
nych i ekonomicznych transportu zbiorowego, drogownictwa 
w miastach oraz bezpieczeństwa ruchu (wśród ekspertów 
J. Podoski, R. Krystek, W. Suchorzewski, M. Tracz, C. Rozkwi-
talska, J. Ostaszewicz, M. Rataj, W. Starowicz, J. Lejk, 
S. Monkiewicz, W. Pieńkowski , I. Buttler, S. Sarna) .

Od marca 2004 roku decyzją Zarządu Krajowego SITK 
na mój wniosek (byłem wówczas prezesem Stowarzyszenia) 
czasopismo zmieniło tytuł na „Transport Miejski i Regio-
nalny”. Na fot. 4 przedstawiono skan okładki pierwszego 
numeru czasopisma wydawanego jako TMiR.

W słowie wstępnym napisałem rzazem z redaktorem 
naczelnym Stefanem Sarną następujące słowa: „Jesteśmy 
przekonani, że rozszerzenie zakresu miesięcznika, wydawa-
nego od przeszło dwudziestu lat, wychodzi naprzeciw aktu-
alnym potrzebom i oczekiwaniom informacyjnym Czytel-
ników. W ten sposób zmierzamy do utrwalenia wcześniej 
sygnalizowanej formuły całościowego traktowania proble-
matyki transportu zbiorowego i drogownictwa w skalach 
lokalnej (miejskiej) i regionalnej. W aktualnych warunkach 
społeczno-gospodarczych i przestrzennych Polski dopiero 
w obu tych skalach następuje całkowite zbilansowanie się 
dobowych potrzeb transportowych mieszkańców i możli-
wości ich zaspokojenia przez systemy transportowe. Cało-
kształt działań, które podejmujemy i będziemy podejmo-
wać w przyszłości, można by określić jako poszukiwanie 
recepty na transport przyjazny dla mieszkańców. W związ-
ku z tym nasz miesięcznik w większym niż dotąd stopniu 
będzie umożliwiać prezentowanie:

•	 różnorakich (przestrzennych, technicznych, ekono-
miczno-społecznych i prawnych) czynników warun-
kujących tworzenie i funkcjonowanie zintegrowanych 
systemów transportowych o zasięgu miej s   ko-regio-
nalnym oraz koncepcji rozwiązań takich systemów – 
z tego powodu częściej umożliwimy prezentowanie 
problematyki transportu szynowego, rozu mia  nego 
jako transport wykorzystujący przede wszystkim ist-
niejącą infra strukturę kolejową, który obsługuje po-
trzeby transportowe mie sz  kańców w skali ponadre-
gionalnej (regionalnej) i jest skoordy nowany z trans  - 
portem lokalnym, czyli miejskim;

•	 uwarunkowań rozwoju systemów przesiadkowych 
typu parkuj swój samochód i jedź do celu środkami 
transportu zbiorowego (tzw. P+R).

Dodatkową motywacją poszerzenia zakresu miesięczni-
ka są owe wymagania ochrony środowiska, szczególnie 
istotne w warunkach zabudowy miejskiej, gdzie oczywiste 
są zagrożenia powodowane przez intensywny ruch pojaz-
dów, wpływające negatywnie na zdrowie mieszkańców”.

Ciekawa jest też opublikowana wypowiedź prof. Roberta 
Tomanka, kierownika Zakładu Transportu Miejskiego 
i Regionalnego ówczesnej Akademii Ekonomicznej, który 
dowiedziawszy się, że czasopismo przyjmie nazwę jego 
Zakładu napisał nam: „Zmiana tytułu oznacza wyraźne po-
szerzenie zakresu przedmiotowego Waszego miesięcznika 
i wypełnia lukę publikacyjną w zakresie transportu regio-
nalnego. O ile transport miejski w Polsce od wielu lat jest 
przedmiotem ożywionej dyskusji naukowej i licznych wdro-
żeń, o tyle problemy transportu regionalnego pozostają 
nieco na uboczu. Tymczasem transport regionalny w Polsce, 
mam tu na myśli zwłaszcza transport zbiorowy, przeżywa 
poważny kryzys ekonomiczny, organizacyjny i techniczny, 
który w wielu przypadkach przerasta wszelkie niedostatki 
transportu miejskiego, będące przedmiotem licznych pu-
blikacji, które ukazywały się od lat na łamach «Transportu 
Miejskiego». W sferze polityki transportowej widać wyraź-
ny brak koncepcji co do kierunków rozwoju transportu 

Fot 4.  
Skan okładki pierwszego numeru 
„Transportu Miejskiego i Regionalnego”
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regionalnego, zwłaszcza kolei. Kluczowy podmiot regio-
nalnej polityki transportowej, czyli samorząd wojewódz-
twa, ma problemy nie tylko z finansowaniem restruktury-
zacji, ale też zdaje się cierpieć na niedobór pomysłów i chę-
ci odważnych zmian w tym zakresie. Spodziewam się, że 
„Transport Miejski i Regionalny” będzie doskonałym fo-
rum prowadzenia dyskusji naukowej z pożytkiem dla na-
uki, ale też i dla praktyki”. 

Ogółem w okresie 1992–VI 2004 opublikowano 671 
artykułów. Wydano 132 numery, co daje średnio 5 artyku-
łów na numer. 

okres Vii  2004 do dzisiaj
W maju 2004 roku Zarząd Krajowy SITK dokonał zmia-
ny na stanowisku redaktora naczelnego czasopisma, po-
wierzając od 1 lipca tę funkcję mnie. Zarząd zaakcep-
tował moją propozycję składu redakcji: Tadeusz Dyr, 
Stanisław Gaca, Ryszard Janecki, Mariusz Szałkowski, 
Robert Tomanek, Janina Mrowińska (sekretarz redak-
cji). Jak widać redakcja nie jest skupiona w jednym mie-
ście  (Kraków, Katowice, Radom). Oznacza to nowocze-
sną pracę z wykorzystaniem Internetu. Redakcja pracuje 
w powyższym składzie do dzisiaj. Obsługę redakcji prze-
kazano do Oddziału SITK w Krakowie. 

W słowie wstępnym napisałem: „Na początku 2004 
roku wydawało się, że czasopismo «Transport Miejski» 
przestanie być wydawane. Powód był oczywisty – zbyt 
mała liczba prenumeratorów i zbyt duże dopłaty Zarządu 
Krajowego. Zaczęliśmy poszukiwania rozwiązań, które 
utrzymałyby tytuł oraz rozsądny poziom finansowania 
przez Stowarzyszenie. Efektem było rozszerzenie zakresu 
tematycznego czasopisma, obniżenie kosztów wydawni-
czych, zwiększenie nakładu i objętości czasopisma oraz 
wzbogacenie jego szaty graficznej. Obszar tematyczny cza-
sopisma będzie obejmował problemy:

•	 polityki transportowej w miastach i regionach,
•	 identyfikowania potrzeb transportowych mieszkań-

ców,
•	 funkcjonowania zarządów transportu zbiorowego  

i przedsię biorstw komunikacyjnych,
•	 inżynierii i bezpieczeństwa ruchu,
•	 zarządzania publicznym transportem pasażerskim 

i jego jakością,
•	 ochrony środowiska,
•	 integracji systemów miejskich i regionalnych”.

Na fot. 5 przedstawiono skan okładki w nowej szacie 
graficznej.

W 2005 roku czasopismo znalazło się na liście czaso-
pism punktowanych ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego początkowo z 4 puntami za publikację, a następnie 
z 6 punktami. W tym czasie wdrożono procedurę recenzo-
wania artykułów. Rozpoczęto też indeksację artykułów w ba-
zie BazTech. 

Od 2012 roku zaostrzono wymogi wobec czasopism 
punktowanych, dlatego wprowadzono precyzyjną proce-
durę recenzowania publikacji oraz procedury zabezpie-

czające przed zjawiskami ghostwriting oraz guest author-
ship. Poddano też ocenie czasopismo w bazie Index 
Copernicus. W wyniku oceny zmieniono szatę graficzną, 
wprowadzono angielski tytuł „Urban and Regional 
Trans port” oraz dłuższe streszczenia angielskie, przymie-
rzając się do wprowadzenia czasopisma do baz czasopism 
anglojęzycznych.

 Na fot. 6 przedstawiono skan okładki czasopisma w ak-
tualnej szacie graficznej.

Ogółem od lipca 2004 do sierpnia 2012 roku opubliko-
wano 580 artykułów. Wydano 90 numerów, co daje średnio 
6,5 artykułu na numer. 

Fot 5. Skan okładki „Transportu Miejskiego  
i Regionalnego” z 2004 roku

Podsumowanie
Trzydzieści lat czasopisma, to:

•	 9,5 roku wydawania go przez Wydawnictwa Komu-
nikacji i Łączności i 20,5 lat przez Stowarzyszenie In-
żynierów i Techników Komunikacji RP,

•	 22 lata pod nazwą „Transport Miejski” i 8 lat pod 
nazwą „Transport Miejski i Regionalny”,

•	 opublikowanych 1810 artykułów (średnio 60 rocz-
nie, średnio 5,7 w numerze),

•	 wydanych 315 numerów (średnio 11 rocznie),
•	 współpracujących ponad 600 autorów. 

Z satysfakcją mogę stwierdzić, ze wśród autorów są 
znane osoby reprezentujące naukę i praktykę. Właściwie 
wszyscy profesorowie zajmujący się problematyką trans-
portu miejskiego i regionalnego publikowali regularnie 
wyniki swoich prac. I na koniec informacja z ostatniej 
chwili. 17 września minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
opublikował listę czasopism punktowanych w 2012 roku. 
„Transport Miejski i Regionalny” jest na tej liście z 5 punk-
tami za publikację. To sukces redakcji.

Dziękuję Kolegom z redakcji, współpracownikom cza-
sopisma i wszystkim Autorom za wolę popularyzowania 
wiedzy, za wkład w opisywanie naukowej i praktycznej wie-
dzy o funkcjonowaniu transportu w miastach, aglomera-
cjach i regionach. To dzięki Wam istniejemy, to dzięki Wam 
taki duży dorobek czasopisma mogłem pokazać.

Fot 6. Skan aktualnej okładki czasopisma 
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Wprowadzenie
Skrzyżowania z wyspą centralną powstają poprzez rozsunię-
cie jednokierunkowych jezdni w obszarze krzyżujących się ulic 
i wybudowanie wyspy centralnej umożliwiającej utworzenie 
wewnętrznych powierzchni akumulacji. Na wewnętrznych 
powierzchniach akumulacji powinny znaleźć miejsce pojazdy 
skręcające w lewo, oczekując na sygnał zielony w kolejnej fa-
zie programu sygnalizacji. Wytyczne projektowania skrzyżo-
wań [1] podają, że w zależności od długości cyklu sygnalizacji, 
wielkości wyspy centralnej oraz liczby pasów ruchu, przepu-
stowość wewnętrznych powierzchni akumulacji wynosi od 
250 do 600 E/h, a całkowita przepustowość skrzyżowania – 
do 8000 E/h. Pod względem organizacji ruchu skrzyżowania 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2012.  Wkład autorów w publikację:  M. Moty-
lewicz 50%, WŁ. Gardziejczyk 50%

z wyspą centralną są porównywane do zespołu czterech skrzy-
żowań dwóch jednokierunkowych jezdni zlokalizowanych na 
niewielkiej przestrzeni [2, 3]. Wyspy centralne mają zwykle 
kształt owalny lub kołowy, wyznaczony przez łuki poziome 
(o promieniu 150÷300m) krzyżujących się jednokierunko-
wych jezdni (trasowanych stycznie do wyspy) oraz łuki relacji 
skrętu w lewo (o promieniu ≥ 10m). Średnice wysp mieszczą 
się na ogół w przedziale od 30 do 50 metrów. Biorąc pod uwa-
gę kształt wyspy centralnej, geometrię wlotów i organizację 
ruchu, skrzyżowania te charakteryzują się dużą różnorodno-
ścią [4, 5]. Cechuje je również duża zajętość terenu.

Do głównych zalet skrzyżowań z wyspą centralną należą 
[1, 2, 3, 6, 7, 8, 9]:

•	 przepustowość do 8000 E/h, zwykle przewyższająca 
przepustowość zbliżonych wielkością rond (tab. 1) 
oraz stosunkowo duża przepustowość relacji w lewo;

•	 strefy akumulacji stwarzają większe możliwości pro-
gramowania sygnalizacji oraz zapewniają bezkolizyj-
ny i przyjazny dla kierowców przebieg relacji w lewo;

•	 zastosowanie detektorów obecności pojazdów na po-
wierzchniach akumulacji pozwala na dostosowanie 
długości odpowiednich faz do wielkości relacji skrętu 
w lewo lub pomijanie faz w przypadku braku pojaz-
dów do obsługi;

•	 w sytuacjach awarii sygnalizacji świetlnej skrzyżowania 
te oznakowane znakami A-7 i C-12 funkcjonują znacz-
nie lepiej niż inne skrzyżowania skanalizowane z sygna-
lizacją, jednak z zastrzeżeniem dotyczącym bezpieczeń-
stwa ruchu (wymienione poniżej wśród wad);

MAReK MoTyLeWiCz
mgr inż., Politechnika Białostocka, 
ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok, 
tel. 85 746-96-04,  
m.motylewicz@pb.edu.pl

WłADySłAW GARDziejCzyK 
dr hab. inż. prof. PB, Politechnika 
Białostocka,ul. Wiejska 45E,  
15-351 Białystok, tel. 85 746-96-70, 
w.gardziejczyk@pb.edu.pl

BADANie i oCeNA WARuNKóW RuChu  
NA SKRzyżoWANiACh z WySPą CeNTRALNą 
NA PRzyKłADzie BiAłeGoSToKu1

Streszczenie. W ostatnich latach w Białymstoku, na przecięciu waż-
nych ciągów komunikacyjnych, obserwuje się przebudowę istniejących 
skrzyżowań na skrzyżowania z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną. 
Jest to podyktowane pogarszającymi się warunkami ruchu, które wy-
nikają z dużych obciążeń ruchem pojazdów na skrzyżowaniach, a tak-
że ze zmiany przekroju poprzecznego typu 1/2 na przekrój typu 2/2. 
Skrzyżowania z wyspą centralną są połączeniem krzyżujących się dróg 
proponowanym również w wytycznych projektowania, głównie z uwagi 
na występowanie dużych, wewnętrznych powierzchni akumulacji dla 
pojazdów skręcających w lewo, które odpowiednio zaprojektowane za-
pewniają wysoką przepustowość całego rozwiązania.

W artykule podjęto próbę oceny warunków ruchu na skrzyżowa-
niach z wyspą centralną położonych na obszarze Białegostoku. Analizę 
przeprowadzono na podstawie wyników pomiarów ruchu samochodo-
wego i ruchu pieszego, z uwzględnieniem geometrii skrzyżowań i or-
ganizacji ruchu. Wyniki pomiarów natężenia, struktury kierunkowej 
i rodzajowej ruchu pozwalają stwierdzić, że na skrzyżowaniach z wyspą 
centralną w Białymstoku w ciągu dnia występuje dość zróżnicowane 
obciążenie ruchem samochodowym (1800–6000 P/h, udział pojazdów 
ciężkich: 2,8–6,5%, udział relacji skrętuw lewo: 18–28%). 

W ramach szczegółowych analiz wykonano obliczenia przepustowo-
ści na dwóch wybranych skrzyżowaniach z wyspą centralną w oparciu 
o metodę MOP-SZS-04. Stwierdzono brak przekroczeń przepustowo-
ści, a panujące warunki ruchu oceniono jako dobre. Wykonano również 
porównania przepustowości skrzyżowania z wyspą centralną z przepu-
stowością ronda średniego 2-pasowego o zbliżonej geometrii przy ta-
kim samym natężeniu ruchu. Wyniki badań i analiz potwierdziły, że 
skrzyżowania z wyspą centralną są korzystnym rozwiązaniem z punktu 
widzenia przepustowości oraz warunków ruchu.
Słowa kluczowe: skrzyżowania z wyspą centralną, powierzchnia akumula-
cji, przepustowość, warunki ruchu

Przepustowość różnych typów skrzyżowań

Typ skrzyżowania
Przepustowość [P/h]

praktyczna teoretyczna

Rondo jednopasowe 2000 2700

Rondo dwupasowe z jednopasowymi wlotami i wylotami 2200 3600

Rondo dwupasowe z dwupasowymi wlotami i jednopasowymi 
wylotami 3000 3600

Rondo dwupasowe z dwupasowymi wlotami i wylotami 3500 4000

Rondo turbinowe z dwupasowymi wlotami i wylotami 3500 3800

Skrzyżowanie z wyspą centralną (rozdzielone 3-pasowe wloty i wyloty) 8500 11 000

Skrzyżowanie z pierszeństwem na drodze głównej 
z wydzielonymi pasami do skrętu w lewo 1500 1800

Skrzyżowanie 4-wlotowe z sygnalizacją świetlną 
(2-pasowe wloty i jednopasowe wyloty) 3500 4000

Skrzyżowanie 4-wlotowe z sygnalizacją świetlną 
(rozdzielone 3-pasowe wloty i wyloty) 7500 8000

Tabela 1

Źródło: [10]



9

TransporT miejski i regionalny 10 2012

•	 możliwość zastosowania przejazdów do zawracania, 
umiejscowionych w poszerzonym pasie dzielącym 
jezdnie wlotu i wylotu przed skrzyżowaniem, które 
pozwalają na wyeliminowanie relacji zawracających 
ze skrzyżowania.

Do głównych wad skrzyżowań z wyspą centralną należy 
zaliczyć [1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14]: 

•	 pogorszenie bezpieczeństwa ruchu, zwłaszcza w mo-
mencie awarii sygnalizacji świetlnej, z uwagi na ogra-
niczenie widoczności poziomej przez pojazdy stojące 
na sąsiednich pasach wielopasowych wlotów i po-
wierzchni akumulacji;

•	 trasowanie jednokierunkowych jezdni stycznie do 
wyspy centralnej, w łukach o dużym promieniu – 
brak odpowiedniej redukcji prędkości przy dojeździe 
do skrzyżowania;

•	 duże promienie skrętu w prawo – brak redukcji pręd-
kości przed przejściem dla pieszych;

•	 możliwość jednoczesnej obserwacji przez kierowcę sy-
gnalizatorów na wlocie i na zjeździe ze strefy akumu-
lacji, co może powodować błędne ich odczytanie;

•	 blokowanie skrzyżowania przez pojazdy, które nie 
mieszczą się na powierzchniach akumulacji przy za-
stosowaniu sterowania dwufazowego i dużym udziale 
relacji w lewo na pojedynczych wlotach (dobrym roz-
wiązaniem są różne algorytmy sygnalizacji wielofazo-
wych, dostosowujące długość poszczególnych faz do 
aktualnych natężeń ruchu);

•	 ograniczenie przepustowości relacji skrętu w lewo 
spowodowane dużym natężeniem ruchu pieszego 
i sposobem obsługi przejść lub przebiegiem linii 
tramwajowych przez wyspę;

•	 ograniczenie przepustowości relacji skrętu w prawo spo-
wodowane brakiem możliwości bezkolizyjnego nadawa-
nia sygnału S-2 dopuszczającego skręcanie w kierunku 
wskazanym strzałką (zgodnie z zapisami Rozporządze-
nia MI zawartego w Dz.U. Nr 220 poz. 2181).

Celem artykułu jest ocena przepustowości oraz warun-
ków ruchu na skrzyżowaniach z wyspą centralną na przy-
kładzie istniejących rozwiązań w Białymstoku oraz porów-
nanie przepustowości tego typu skrzyżowania z przepusto-
wością ronda.

Skrzyżowania z wyspą centralną w Białymstoku
Na obszarze Białegostoku, na przecięciach ulic układu 
podstawowego, funkcjonuje ponad 100 skrzyżowań ska-
nalizowanych z sygnalizacją świetlną, w tym około 90 
z sygnalizacją acykliczną, akomodacyjną lub częściowo 
akomodacyjną, a na ponad 30 sterowanie ruchem odbywa 
się z wykorzystaniem wideodetekcji. Wśród wymienio-
nych skrzyżowań znajduje się 8 skrzyżowań z wyspą cen-
tralną, w tym jedno w obrębie węzła drogowego (rys. 1, 2 
a–h).

W artykule nie analizowano skrzyżowania nr 8 z uwagi 
na jego położenie w obrębie węzła, właczenie do eksploata-

cji w 2011 roku, nadal prowadzone prace budowlane na 
odcinkach dróg prowadzących do tego skrzyżowania oraz 
brak informacji o zdarzeniach drogowych.

Większość z analizowanych skrzyżowań z wyspą cen-
tralną wybudowano w ciągu ostatnich 15 lat (oprócz skrzy-
żowania nr 4). Położone są one poza ścisłym centrum mia-
sta, na przecięciu ważnych ciągów komunikacyjnych ulic 
klas GP, G oraz Z (rys. 1) i są obciążone stosunkowo dużym 
ruchem pojazdów samochodowych. Wyposażono je w cy-
kliczną lub acykliczną sygnalizację świetlną pracującą 
w oparciu o różne algorytmy akomodacji, wykorzystujące 
wideodetekcję (nr 1, 3, 4 i 8) lub wbudowane w nawierzch-
nię pętle indukcyjne (nr 2, 5, 6 i 7). Detekcja obecności 
pojazdów odbywa się również w obszarze zatok akumula-
cyjnych. Na wszystkich skrzyżowaniach z wyspą centralną 
w Białymstoku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za-
instalowano sygnalizatory na zjazdach z zatok akumulacji, 
co zapewnia większe bezpieczeństwo ruchu oraz umożliwia 
efektywne sterowanie sygnalizacją. Dodatkowo na wszyst-
kich wlotach znajdują się osygnalizowane przejścia dla pie-
szych, które tylko na skrzyżowaniach nr 5 i nr 6 nie mają 
wzbudzanej sygnalizacji.

Mając na uwadze kryteria podane w pracy [11] przepro-
wadzono ocenę skrzyżowań 1–7 z punktu widzenia wyma-
gań bezpieczeństwa ruchu drogowego na podstawie:

•	 sposobu trasowania jezdni wlotów i wylotów – wpływ 
na prędkość pojazdów (W1),

•	 widoczności poziomej z wlotów i z wewnętrznych po-
wierzchni akumulacji (W2),

•	 wartości promieni łuków wyokrąglających krawędzie 
jezdni do skrętu w prawo (W3),

•	 sposobu organizacji ruchu (oznakowanie pionowe 
obowiązujące w momencie awarii lub wyłączenia sy-
gnalizacji świetlnej) (W4).

Na podstawie danych w tabeli 2 należy stwierdzić, że 
najmniej korzystne warunki ruchu z punktu widzenia wy-
magań brd występują na skrzyżowaniu nr 2, a najlepsze – 
na skrzyżowaniu nr 3. Pierwsze z nich jest jednym z „naj-
starszych” skrzyżowań z wyspą centralną w Białymstoku, 
natomiast drugie – wybudowano w ostatnich latach.

W tabeli 3 zestawiono liczbę zdarzeń drogowych, jakie 
wystąpiły w latach 2006–2010 na skrzyżowaniach z wyspą 
centralną, na przykładowych rondach i skrzyżowaniach 

Rys. 1. Lokalizacja skrzyżowań z wyspą centralną: nr 1–8 
Źródło podkładu mapowego: www.gisbialystok.pl



TransporT miejski i regionalny 10 2012

10

skanalizowanych z sygnalizacją świetlną położonych w Bia-
łym stoku.

Wśród skrzyżowań z wyspą centralną najbardziej nie-
bezpiecznymi są skrzyżowania nr 2 i nr 4, na których w cią-
gu analizowanego okresu odnotowano około 200 kolizji. 
Dominującymi rodzajami zdarzeń były zderzenia boczne 
i tylne pojazdów. Skrzyżowania te są obciążone ruchem 
około 5000 P/h w godzinie szczytu. Na skrzyżowaniach 
nr 5 i nr 7, zanotowano mniej kolizji, lecz miało tam miej-
sce więcej wypadków z rannymi. Chociaż na skrzyżowaniu 
nr 6 zanotowano najmniej zdarzeń drogowych, to liczba 
wypadków była zbliżona do liczby wypadków na pozosta-
łych skrzyżowaniach z wyspą centralną. 

W grupie analizowanych rond i skrzyżowań skanalizo-
wanych z sygnalizacją świetlną największą liczbę zdarzeń 
drogowych zanotowano na rondzie im. dr A. Lussy oraz 
na skrzyżowaniu ulicy H. Sienkiewicza i alei J. Piłsud s-
kiego. W przypadku ronda jest to wynik dużego natęże-
nia ruchu pojazdów i pieszych oraz niekorzystnej geome-
trii wlotów i organizacji ruchu. W przypadku skrzyżowa-
nia skanalizowanego liczba zaistniałych kolizji i wypad-
ków jest również spowodowana dużym natężeniem pojaz-
dów i pieszych, a także długimi przejściami dla pieszych 
(ulica dwujezdniowa: 5 pasów ruchu na wlocie i 3 na wy-
locie). W latach 2012 i 2013 planowana jest przebudowa 
tych skrzyżowań.

Wyniki powyższej analizy potwierdzają, że liczba zda-
rzeń drogowych na skrzyżowaniach z wyspą centralną 
w Białymstoku jest porównywalna do liczby zdarzeń na in-
nych skrzyżowaniach obciążonych ruchem o podobnym 
natężeniu.

Rys. 2. Widok analizowanych skrzyżowań: a) rondo Seweryna Nowakowskiego, b) plac 
Witolda Antonowicza, c) rondo Nauczycieli Tajnego Nauczania, d) rondo Ronalda Reagana, e) 
rondo Aleksandra Małachowskiego, f) rondo gen. Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego, g) plac gen. 
Augusta Emila Fieldorfa Nila, h) rondo Krzysztofa Putry, oddane do użytku w 2011 roku  
[fot. M. Motylewicz (a–g); W. Wojtkielewicz (h)]

Ocena bezpieczeństwa ruchu na analizowanych skrzyżowaniach z wyspą centralną
skrzyżowanie nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 nr 6 nr 7

przekątne wyspy [m] 42,5
43,4

54,7
60,2

37,6
36,1

40,6
41,1

33,5
35,0

36,1
36,7

41,9
43,5

RL [m] A÷D 12 12 10 12 (wlot B: 15) 12 12 12

RP [m]

A
B
C
D

12
18
18
14

20
20
20
20

20
17
12
12

12 / 24
14
16
16

15
17
20
12

20
15
15
17

24
22
22
20

wyspy kanalizujące 
przy SP brak malowane  

na wlotach A i C brak brak malowana  
na wlocie D

malowana  
na wlocie C brak

Ocena W1 dostateczne złe dobre dostateczne dostateczne dostateczne dostateczne

Ocena W2 dostateczne dostateczne dostateczne dobre dostateczne dostateczne dobre

Ocena W3 dobre dostateczne dobre dobre dobre dobre dostateczne

Ocena W4 A-7/C-12 

znak D-1  
na kierunku B-D;

znak A-7  
na kierunku A-C

A-7/C-12 A-7/C-12 A-7/C-12 A-7/C-12 

znak D-1  
na kierunku B-D;

znak A-7  
na kierunku A-C

RL: promień skrętu w lewo, RP: promień skrętu w prawo,  SP: skręt w prawo, W1: trasowanie jezdni wlotów i wylotów, W2: widoczność z wlotów i z powierzchni akumulacji,  W3: promienie łuków 
dla relacji skrętu w prawo, W4: organizacja ruchu w czasie awarii sygnalizacji, A, B, C, D – wloty skrzyżowania (wg rys. 2).

Tabela 2

g) nr 5 h) nr 5
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Liczba zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach z wyspą centralną i na innych przykładowych skrzyżowaniach w Białymstoku 

skrzyżowanie

skrzyżowania z wyspą centralną ronda skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 nr 6 nr 7
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max. natężenie ruchu [P/h] 5301 4964 2947 4993 5835 3444 5981 3861 3092 5177 4104 1875
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4 6 4 5 10 1 6 1 3

liczba ofiar śmiertelnych     1     1   1    

liczba rannych 3 4 10 6 7 10 1 6 1 6

liczba kolizji 209 189 146 70 121 297 138 191 139 77

ro
dz

aj
 zd

ar
ze

ni
a

inne 1 4     1 4 2   1 4

najechanie na barierę ochronną       1            

najechanie na dziurę, wybój, garb                 1  

najechanie na pieszego 3 2 1 1   9 1 9 2  

najechanie na pojazd unieruchomiony 3 2   1 4 3 3 4 2 3

najechanie na słup, znak 1 2 3 1 3 2 3 2   1

wypadek z pasażerem           1 1 2 1 1

wywrócenie się pojazdu 1         1   1    

zderzenie pojazdów boczne 126 111 81 38 58 193 103 89 75 46

zderzenie pojazdów czołowe 4 7 7 2 5 2   12 3 5

zderzenie pojazdów tylne 72 65 60 30 55 92 26 78 55 20

ro
dz

aj
 

uc
ze

st
ni

ka kierujący 211 193 152 74 126 307 139 197 140 80

pasażer     2 1 4 2 1 4 1 2

pieszy 3 2 1 1   9 1 9 2  

Tabela 3

Tabela 4Źródło: dane Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku z lat 2006–2010

Analiza obciążenia ruchem skrzyżowań z wyspą centralną
Analizę obciążenia ruchem pojazdów i pieszych badanych 
skrzyżowań przeprowadzono w oparciu o wyniki pomia-
rów (tab. 4, rys. 3) wykonanych przy dobrych warunkach 
atmosferycznych we wtorki i środy, w marcu i kwietniu 
2012 roku w okresach: P1 (godz. 07.00–08.00), P2 (godz. 
10.00–11.00), P3 (godz. 15.30–16.30). Godziny pomia-
rów zostały ustalone na podstawie prowadzonych w ostat-
nich latach przez studentów i pracowników Politechniki 
Białostockiej wyrywkowych badań ruchu na skrzyżowa-
niach w Białymstoku.

Na podstawie otrzymanych danych stwierdzono, że naj-
większe obciążenie ruchem pojazdów występuje na skrzyżo-
waniach nr 1, nr 5 i nr 7, na których w godzinach szczytu 
zanotowano od 5300 do 6000 P/h. Na każdym z tych skrzy-
żowań największe natężenie ruchu wystąpiło w szczycie po-
południowym. Na skrzyżowaniu nr 7 występują duże dys-
proporcje pomiędzy wartościami natężenia ruchu oraz wiel-
kościami relacji na poszczególnych wlotach. Na jednym z wlo-
tów tego skrzyżowania zanotowano w szczycie popołudnio-
wym ponad 3200 P/h, podczas gdy na innym wlocie, w tym 
samym czasie, natężenie było prawie 10 razy mniejsze. Na 
analizowanym skrzyżowaniu odnotowano również najwięk-
sze natężenia na relacjach skrętu w lewo (850 P/h – szczyt 
poranny i 720 P/h – szczyt popołudniowy). 

Mniejsze obciążenie ruchem pojazdów odnotowano na 
skrzyżowaniach nr 2 i nr 4 (około 4000 P/h w szczycie po-
rannym i około 5000 P/h w szczycie popołudniowym), a naj-
mniej obciążonymi są skrzyżowania nr 3 i nr 6, na których 
godzinowe natężenie ruchu w okresie poza szczytami wy-

Wyniki pomiarów ruchu na analizowanych skrzyżowaniach z wyspą centralną
numer skrzyżowania nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 nr 6 nr 7

1

natężenie pojazdów na skrzyżowaniu [P/h]
– w ciągu dnia (poza szczytami P2)
– w szczycie porannym (P1)
– w szczycie popołudniowym (P3)

3932 3986 1858 3176 3273 2526 3314

4637 4098 2600 3977 4640 3145 5077

5301 4964 2947 4993 5835 3444 5981

2 średni udział pojazdów ciężkich  
na skrzyżowaniu (P1–P3) [%] 2,8 5,8 3,3 3,7 3,2 6,5 4,5

3 średnie natężenie wszystkich relacji SL  
na skrzyżowaniu (P1–P3) [P/h] 879 1084 469 893 822 866 1017

4 średni udział wszystkich relacji SL  
na skrzyżowaniu (P1–P3) [%] 19,0 24,9 19,0 22,1 17,9 28,5 21,2

5 natężenie na najbardziej obciążonym  
wlocie w szczycie porannym [P/h] 1363 1481 1375 1090 1525 1062 1676

6
największe natężenie relacji SL na wlocie 
w szczycie porannym [P/h] i udział procen-
towy tej relacji na wlocie [%]

416 533 246 306 452 726 847

31,3 43,6 59,7 34,4 33,3 68,4 83,8

7 natężenie na najbardziej obciążonym 
wlocie w szczycie popołudniowym [P/h] 1646 1441 1102 1879 1658 1215 3222

8
największe natężenie relacji SL na wlocie 
w szczycie popołudniowym [P/h] i udział 
procentowy tej relacji na wlocie [%]

291 617 431 583 363 537 719

27,7 42,8 69,0 31,0 31,1 51,7 59,6

9 średnie natężenie pieszych na skrzyżowaniu 
(P1–P3) [Ps/h] 869 276 902 533 139 289 114

Rys. 3. Obciążenie skrzyżowań ruchem: a) pojazdów samochodowych; b) pieszych

a) b)

[P/h] [Ps/h]
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nosi około 1800 i 2500 P/h, a w godzinach szczytów odpo-
wiednio: 2600–3000 P/h oraz 3000–3400 P/h. 

Udział pojazdów ciężkich (C, Cp, A), na wszystkich 
analizowanych skrzyżowaniach wynosi od około 2,8 do 
6,5%, przy czym na skrzyżowaniach nr 2 i nr 6 jest on naj-
większy. Udział procentowy relacji skrętu w lewo na skrzy-
żowaniach wynosi w ciągu dnia od około 18 do 28%, z cze-
go największe udziały tej relacji występują na skrzyżowa-
niach nr 2, 4, 6 i 7. Biorąc pod uwagę udział relacji w lewo 
na pojedynczych, najbardziej obciążonych tą relacją wlo-
tach, zawiera się on w zakresie od około 28% (nr 1) do na-
wet 84% (nr 7), a na skrzyżowaniach nr 3, 6 i 7 przekracza 
50%.

Na podstawie wyników pomiarów ruchu pieszego 
stwierdzono, że najbardziej obciążone są skrzyżowania nr 1 
i 3 (w ciągu dnia około 750 Ps/h, a w szczycie popołudnio-
wym: 1100 Ps/h), co wynika z ich położenia w centralnych 
obszarach miasta. Duże natężenia pieszych występują rów-
nież na skrzyżowaniu nr 4 (od ok. 400 do 700 Ps/h), które 
sąsiaduje z dwoma obiektami handlowymi. Na pozostałych 
skrzyżowaniach obciążenie ruchem pieszym jest mniejsze 
i wynosi w ciągu dnia od około 100 do 400 Ps/h.

Przepustowość skrzyżowań z wyspą centralną  
i ocena warunków ruchu
W celu oceny warunków ruchu na skrzyżowaniach z wy-
spą centralną sprawdzono przepustowość poszczególnych 
grup pasów na wlotach i na powierzchniach akumulacji 
dla dwóch przykładowych skrzyżowań (nr 1 i 3 – rys. 4). 
Wyboru skrzyżowań do szczegółowej analizy dokonano, 
uwzględniając:

•	 stosunkowo duże obciążenie ruchem (ok. 5300 P/h), 
zbliżone natężenia ruchu na wlotach, zbliżone natę-
żenia relacji SL, sygnalizacja wielofazowa – skrzyżo-
wanie nr 1;

•	 mniejsze natężenie ruchu (ok. 3000 P/h), zróżnico-
wane natężenia ruchu na wlotach, zróżnicowane na-
tężenia relacji SL, sygnalizacja dwufazowa – skrzyżo-
wanie nr 3. 

Obliczenia przepustowości przeprowadzono metodą 
MOP-SZS-04 [7] dla tzw. maksymalnych programów sy-
gnalizacji (długość cyklu: 120 s – nr 1 i 90 s – nr 3) przy 
obciążeniach ruchem podanych na rysunku 4. W oblicze-
niach nie uwzględniono bus-pasów występujących na 
skrzyżowaniu nr 1. W ramach analizy określono:

•	 przepustowości (pojemności) wewnętrznych po-
wierzchni akumulacji z uwagi na potrzeby skrętu 
w lewo (w przypadku sygnalizacji dwufazowej),

•	 przepustowości poszczególnych grup pasów na wlo-
tach i powierzchniach akumulacji skrzyżowania z wy-
spą centralną wraz z oceną warunków ruchu.

Wyniki obliczeń przepustowości na wewnętrznych po-
wierzchniach akumulacji dla pojazdów skręcających w lewo 
(tab. 5) wskazują na przekroczenie przez istniejący ruch ob-

Przepustowości powierzchni akumulacji dla pojazdów relacji SL  
(przy założeniu programu sygnalizacji dwufazowej)
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nr 1

D’ 241 0,0

120

36,8 2 6,20 5,9 6 12 360 241 zapewniona

A’ 276 4,0 35,0 2 6,47 5,4 5 10 300 287 zapewniona

B’ 161 6,2 35,0 2 6,62 5,3 5 10 300 171 zapewniona

C’ 291 2,8 31,1 2 6,36 4,9 5 10 300 299 zapewniona

nr 3

D’ 91 1,1

90

22,2 2 6,25 3,5 3 6 240 92 zapewniona

A’ 69 1,5 26,1 2 6,42 4,1 4 8 320 70 zapewniona

B’ 431 0,7 30,7 2 6,23 4,9 5 10 400 434 niezapew-
niona

C’ 26 0,0 25,7 2 6,20 4,1 4 8 320 26 zapewniona

Rys. 4. Geometria oraz diagramy ruchu w szczycie popołudniowym [P/h] dla skrzyżowań 
a) nr 1: Rondo Seweryna Nowakowskiego; b) nr 3: Rondo Nauczycieli Tajnego Nauczania
Źródło: materiały własne autorów oraz Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Białymstoku

Tabela 5
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liczonej przepustowości zatoki B’ na skrzyżowaniu nr 3. 
Spowodowane jest to dużą wartością natężenia relacji 
w lewo z wlotu C (CL = 431 P/h w szczycie popołudnio-
wym) oraz dwufazowym programem sterowania sygnaliza-
cją świetlną. Program sygnalizacji nie uwzględnia małego 
obciążenia wlotu A i dużego obciążenia przez relację w lewo 
z wlotu C (długość sygnału zielonego taka sama (38s) na 
obu tych wlotach).

W tabeli 6 podano wyniki obliczeń przepustowości 
i ocenę warunków ruchu dla natężenia ruchu w szczycie 
popołudniowym. Ustalono, że na wlotach skrzyżowania nr 
1 i 3 oraz na wlotach na wewnętrznych powierzchniach 
akumulacji (przy założeniu zapewnionej pojemności) wy-
stępują bardzo dobre i dobre warunki ruchu (PSR I lub II).

Należy jednak zwrócić uwagę, że na skrzyżowaniu nr 3 
w godzinie szczytu niewystarczająca jest pojemność zatoki 
akumulacyjnej B’ dla relacji skrętu w lewo z wlotu C. W ob-
liczeniach przedstawionych w tabeli 6, fakt ten nie został 
uwzględniony, gdyż jednym z głównych założeń metody 
MOP-SZS-04 jest wystarczająca pojemność powierzchni 
akumulacji. Sygnalizacja dwufazowa na tym skrzyżowaniu 
byłaby odpowiednia, gdyby liczba pojazdów skręcających 
w lewo, wjeżdżających na skrzyżowanie podczas sygnału 
zielonego, nie przekraczała pojemności zatoki akumulacyj-
nej B’. Problemy tego typu są rozwiązywane dzięki zastoso-
waniu sygnalizacji wielofazowej [2, 8, 13, 15].

Wyniki obliczeń przepustowości i ocena warunków ruchu na skrzyżowaniach nr 1 i 3
WLOT A B C D A’ B’ C’ D’

nr
 1

 –
 s

zc
zy

t p
op

oł
ud

ni
ow

y nr pasa 1 2,3 5 6 7,8 9 10 11,12 14 15 16,17 18 1 2,3 6 7,8 10 11,12 15 16,17

relacje na pasach L 2x W P L 2x W P L 2x W P L 2x W P L 2x W L 2x W L 2x W L 2x W

natężenie [P/h] 241 1016 389 276 947 230 161 788 201 291 640 121 241 1292 276 1108 161 1079 291 881

przepustowość [P/h] 646 1292 952 567 1134 943 723 1446 462 733 1466 430 898 2016 952 2223 1043 2341 875 2043

stopień obciążenia X 0,373 0,786 0,409 0,487 0,835 0,244 0,222 0,545 0,435 0,397 0,437 0,281 0,268 0,641 0,290 0,498 0,154 0,461 0,333 0,431

straty czasu d [s/P] 29,1 37,9 1,3 35,7 45,0 1,0 23,2 27,7 25,6 26,9 27,2 24,9 14,5 18,8 12,8 14,7 8,5 10,9 16,2 17,0

PSR II II I II II I II II II II II II I I I I I I I I

nr
 3

 –
 s

zc
zy

t p
op

oł
ud

ni
ow

y nr pasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2,3 4 5,6 7 8,9 10 11,12

relacje na pasach L W W+P*) L W W+P L**) W W+P*) L W W+P L 2x W L 2x W L**) 2x W L 2x W

natężenie [P/h] 91 87 68 69 984 49 431 72 122 26 699 249 91 156 69 1415 431 98 26 790

przepustowość [P/h] 762 762 999 731 1413 774 774 967 731 1439 749 1737 801 1858 760 1763 797 1846

stopień obciążenia X 0,119 0,114 0,068 0,094 0,731 0,557 0,093 0,126 0,036 0,659 0,121 0,090 0,086 0,762 0,567 0,056 0,033 0,428

straty czasu d [s/P] 15,9 15,8 0,6 14,0 22,2 21,1 15,7 0,6 13,6 20,5 13,5 13,4 11,8 20,2 18,9 13,1 11,4 14,6

PSR I I I I II II I I I II I I I II I I I I

*) w obliczeniach przyjęto schemat grupy pasów inny niż wyznaczony oznakowaniem, odpowiadający ich rzeczywistemu wykorzystaniu w analizowanym okresie, to jest jako pas do skrętu w prawo

**) obliczenia przepustowości i warunków ruchu na wlotach C i C’ przeprowadzono przy założeniu, że natężenie skrętu w lewo nie przekracza pojemności zatoki B’

Rys. 5. Proponowany układ faz programu sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowania nr 3

Tabela 6

Tabela 7

Wyniki obliczeń przepustowości i ocena warunków ruchu na skrzyżowaniu nr 3 dla zaproponowanych zmian  
w programie sygnalizacji świetlnej (oznaczenia jak w tab. 6)

WLOT A B C D A’ B’ C’ D’

nr
 3

 –
 s

zc
zy

t p
op

oł
ud

ni
ow

y nr pasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2,3 4 5,6 7 8,9 10 11,12

relacje na pasach L W W+P*) L W W+P L**) W W+P*) L W W+P L 2x W L 2x W L**) 2x W L 2x W

natężenie [P/h] 91 87 68 69 984 49 431 72 122 26 699 249 91 156 69 1415 431 98 26 790

przepustowość [P/h] 481 481 942 731 1413 774 774 967 731 1439 749 1737 1050 2436 760 1763 797 1846

stopień obciążenia X 0,189 0,181 0,072 0,094 0,731 0,557 0,093 0,126 0,036 0,659 0,121 0,090 0,066 0,581 0,567 0,056 0,033 0,428

straty czasu d [s/P] 25,6 25,6 0,6 14,0 22,2 21,1 15,7 0,6 13,6 20,5 13,5 13,4 5,6 9,1 18,9 13,1 11,4 14,6

PSR II II I I II II I I I II I I I I I I I I

Autorzy zaproponowali zmianę w programie sygnaliza-
cji dwufazowej, pozwalającą rozwiązać problem niewystar-
czającej pojemności zatoki akumulacyjnej B’ dla relacji 
skrętu w lewo z wlotu C na skrzyżowaniu nr 3. Korekta 
programu sygnalizacji polega na wprowadzeniu trzech faz, 
w ramach których następuje wydłużenie sygnału zielonego 
dla zatoki B’ o 14 sekund (zwiększenie udziału sygnału zie-
lonego w cyklu z 48,8 na 64,4%) na rzecz późniejszego 
otwarcia wlotu A (zmniejszenie udziału sygnału zielonego 
w cyklu z 41,1 na 25,5%) (rys. 5).

W tabeli 7 zestawiono wyniki obliczeń przepustowości 
i oceny warunków ruchu przy wprowadzeniu zapropono-
wanej powyżej zmiany w programie sygnalizacji. W po-
równaniu do obliczeń przed zmianą (tab. 6), nieznacznemu 
pogorszeniu ulegną warunki ruchu na wlocie A (PSR II), 
a nastąpi poprawa warunków na powierzchni akumulacji 
B’ (PSR I) oraz nie wystąpią przekroczenia jej pojemności 
z uwagi na potrzeby relacji CL.
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W ramach prowadzonych analiz porównano przepusto-
wość skrzyżowania nr 3 z przepustowością ronda o zbliżonej 
geometrii (rys. 6). W tym celu do obliczeń przyjęto rondo śred-
nie 2-pasowe o średnicy zewnętrznej D

z
 = 56m (D

w
 = 37m) 

o czterech 2-pasowych wlotach i wylotach. Obliczenia przepu-
stowości ronda, dla obciążenia podanego na rysunku 4b, wy-
konano metodą MOP-R-04 [6], a ich wyniki przedstawiono 
w tabeli 8. Stwierdzono, że na wlocie B występują warunki 
dobre (PSR II), a na pozostałych wlotach ronda – bardzo dobre 
(PSR I). Wyniki obliczeń potwierdziły, że analizowane skrzyżo-
wania są porównywalne pod względem warunków ruchu.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, przeprowadzono 
obliczenia przepustowości oraz dokonano oceny warunków 
ruchu na wlotach ronda i skrzyżowania z wyspą centralną 
(geometria skrzyżowań wg rys. 6) przy różnych natężeniach 
ruchu (od 2000 do 7000 P/h) dla 3 wariantów rozkładu 
ruchu i podanej w tabeli 9 struktury kierunkowej. 

Do obliczeń przepustowości przyjęto następujące 
dane (oznaczenia zgodne z rysunkiem 4b):

•	 długość efektywnego sygnału zielonego: Ge = 38s 
(wloty A i C), Ge = 41s (wloty B i D),

•	 długość sygnału dopuszczającego skręcanie w kierun-
ku wskazanym strzałką: Gzs = 42s (wloty A i C), 
Gzs = 39s (wloty B i C),

•	 długość efektywnego sygnału zielonego w zatokach 
akumulacji: Ge = 42s (zatoki A’ i C’), Ge = 45s 
(zatoki B’ i D’),

•	 zerowy udział pojazdów ciężkich i pieszych oraz po-
chylenia podłużne wlotów nie wpływające na warun-
ki ruchu.

Wyniki obliczeń podano w tabeli 10. Analiza zmian śred-
nich strat czasu przypadających na jeden pojazd oraz stopnia 
obciążenia wlotów wykazała, że dla badanego ronda, przy su-
marycznym natężeniu ruchu do 3500 P/h, na wszystkich wlo-
tach występują bardzo dobre warunki ruchu (oprócz wariantu 
WII, w którym dla 3500 P/h na wlotach B i D warunki ruchu 
są dobre – PSR II). Zwiększenie obciążenia skrzyżowania do 
4200 P/h prowadzi do wyczerpania się przepustowości wszyst-
kich wlotów ronda (X > 1,0) oraz wystąpienia niekorzystnych 
warunków ruchu (PSR IV). Jedynie w wariancie WIII, pomi-
mo dużego stopnia obciążenia wlotów X = 0,97 na wlotach 
A, B i C nadal utrzymuje się PSR II, a na wlocie D – PSR III, 
co jest wynikiem dużych udziałów relacji skrętu w prawo na 
wlotach ronda w przyjętym wariancie.

Na skrzyżowaniu z wyspą centralną z sygnalizacją świetl-
ną zmiana warunków ruchu następuje stopniowo przy wzro-
ście natężenia ruchu od 2000 P/h do 7000 P/h. Straty czasu 
przypadające na pojedynczy pojazd wzrastają od 10–15 s/P 
do około 35 s/P. Jedynie w wariancie WIII przy obciążeniu 
7000 P/h na wlocie D stwierdzono przekroczenie przepusto-
wości, gdzie stopień obciążenia X = 1,03, co jest wynikiem 
bardzo dużego natężenia relacji skrętu w prawo.

Otrzymane wyniki potwierdzają, że dla przyjętych do 
analizy wariantów obciążenia ruchem, przepustowość skrzy-
żowania z wyspą centralną jest prawie dwukrotnie większa 
od przepustowości ronda o zbliżonych wymiarach.

Tabela 8

Wyniki obliczeń przepustowości i ocena warunków ruchu na rondzie 
przy obciążeniu ruchem pojazdów i pieszych jak na skrzyżowaniu 

z wyspą centralną nr 3
Wlot A B C D

Przepustowość rzeczywista ronda Crr [P/h] 3193

Przepustowość rzeczywista wlotu Crwl [P/h] 267 1194 678 1056

Wskaźnik dopuszczalnego wzrostu  
ruchu wrr [%] 8,3

Stopień wykorzystania przepustowości 
wlotów rwl [-]

0,923

Rezerwa przepustowości rzeczywistej  
wlotu ∆Cwl [P/h] 21 92 53 82

Średnia strata czasu przypadająca  
na pojazd d [s/P] 7 24 5 5

PSR I II I I

Długość (zasięg) kolejki L [m] 6,3 6,3 57,0 63,3 12,5 12,5 12,7 19,0

Rys. 6. Geometria skrzyżowania z wyspą centralną nr 3 i geometria ronda przyjętego do 
analizy porównawczej

Obciążenie ruchem wlotów i struktura kierunkowa ruchu  
na wlotach skrzyżowania

wariant  
obciążenia

procentowy udział ruchu na wlocie w całkowitym obciążeniu skrzyżowania [%]

A B C D
WI 25 25 25 25
WII 20 30 20 30
WIII 20 20 30 30

procentowy udział relacji na wlocie [%]

WI, WII
SL 15 15 15 15
W 70 70 70 70
SP 15 15 15 15

WIII
SL 10 20 40 15
W 50 50 30 25
SP 40 30 30 60

Tabela 9

Podsumowanie
Przeprowadzone badania i analizy pozwalają sformułować 
następujące wnioski:
1) Skrzyżowania z wyspą centralną w Białymstoku są ob-

ciążone stosunkowo dużym ruchem (w porze dnia: od 
1800 do 6000 P/h). Udział pojazdów ciężkich w ruchu 
na skrzyżowaniu wynosi od 2,8 do 6,5%, a średni udział 
relacji skrętnych w lewo zawiera się w przedziale od 18 
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do 28%. Na pojedynczych wlotach zanotowano przy-
padki, w których natężenie na relacji skrętnej w lewo 
stanowiło nawet 84% natężenia ruchu na wlocie; 

2) Większość badanych skrzyżowań z wyspą centralną funk-
cjonuje poprawnie z punktu widzenia bezpieczeństwa ru-
chu drogowego. Liczba zdarzeń na tych skrzyżowaniach 
jest porównywalna z liczbą zdarzeń na skrzyżowaniach 
typu rondo i na skrzyżowaniach skanalizowanych z sy-
gnalizacją świetlną o podobnym obciążeniu ruchem;

3) Obliczenia przepustowości wlotów i powierzchni aku-
mulacji dla dwóch skrzyżowań z wyspą centralną po-
twierdziły, że przy obciążeniu ruchem w szczycie popo-
łudniowym na wlotach występują bardzo dobre i dobre 
warunki ruchu (PSR I i II). Pewnym problemem mogą 
być przekroczenia pojemności zatok akumulacyjnych;

4) Skrzyżowania z wyspą centralną są także korzystnym roz-
wiązaniem przy stosunkowo dużych natężeniach relacji 
skrętu w lewo. Przy przekroczeniu pojemności zatok aku-
mulacyjnych koniecznym jest zastosowanie sygnalizacji 
wielofazowej z wydłużeniem fazy światła zielonego umoż-
liwiającego zjazd pojazdów z powierzchni akumulacji;

5) Przy łącznym obciążeniu ruchem do około 3500 P/h skrzy-
żowania z wyspą centralną i ronda 2-pasowe (o schemacie 
geometrycznym analizowanym w artykule) są porówny-
walne pod względem warunków ruchu. Przy natężeniu 
ruchu w przedziale 3500–7000 P/h na rondzie występują 
bardziej niekorzystne warunki ruchu niż na skrzyżowaniu 
z wyspą centralną. Na skrzyżowaniu z wyspą centralną 
zwiększanie natężenia ruchu prowadzi do stopniowego po-
garszania się warunków ruchu aż do przekroczenia przepu-
stowości przy natężeniach powyżej 7000 P/h.
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Wyniki obliczeń przepustowości i strat czasu na skrzyżowaniu z wyspą centralną i na rondzie
wlot A wlot B wlot C wlot D

WYSPA RONDO WYSPA RONDO WYSPA RONDO WYSPA RONDO

X d X d X d X d X d X d X d X d

20
00

 P
/h

WI 0,27 14,6 0,52 2,0 0,20 14,6 0,52 2,0 0,27 14,6 0,52 2,0 0,20 14,7 0,52 2,0

WII 0,22 14,3 0,54 2,0 0,24 14,9 0,54 2,0 0,22 14,3 0,54 2,0 0,24 15,0 0,54 2,0

WIII 0,15 9,9 0,48 2,0 0,16 14,4 0,48 2,0 0,27 12,2 0,48 1,0 0,29 6,2 0,48 1,0

35
00

 P
/h

WI 0,48 16,4 0,87 13,0 0,35 15,9 0,87 13,0 0,48 16,4 0,87 13,0 0,35 15,9 0,87 13,0

WII 0,38 15,5 0,91 10,0 0,42 16,6 0,91 18,0 0,38 15,5 0,91 10,0 0,42 16,7 0,91 18,0

WIII 0,27 10,5 0,82 8,0 0,27 15,3 0,82 7,0 0,47 13,7 0,82 6,0 0,51 6,7 0,82 8,0

42
00

 P
/h

WI 0,57 17,6 - - 0,42 16,6 - - 0,57 17,6 - - 0,42 16,7 - -

WII 0,46 16,2 - - 0,50 17,5 - - 0,46 16,2 - - 0,50 17,6 - -

WIII 0,32 10,8 0,97 28,0 0,33 15,7 0,97 25,0 0,57 14,5 0,97 23,0 0,62 7,0 0,97 44,0

50
00

 P
/h

WI 0,68 19,3 - - 0,50 17,5 - - 0,68 19,3 - - 0,50 17,5 - -

WII 0,54 17,3 - - 0,59 18,8 - - 0,54 17,3 - - 0,60 18,9 - -

WIII 0,38 11,2 - - 0,39 16,3 - - 0,67 15,9 - - 0,74 7,4 - -

70
00

 P
/h

WI 0,95 35,3 - - 0,69 20,5 - - 0,95 35,3 - - 0,70 20,5 - -

WII 0,76 21,0 - - 0,83 24,0 - - 0,76 21,0 - - 0,84 24,3 - -

WIII 0,54 12,4 - - 0,54 18,0 - - 0,94 27,1 - - - - - -

X – stopień obciążenia wlotu; d – średnie straty czasu na pojazd [s/P]. 
Znak „-” oznacza przekroczenie stopnia obciążenia X ≥ 1,00, dla którego nie podawano wyników obliczeń.

Tabela 10
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Wprowadzenie1

James Ballard w powieści Wyspa [1] opisuje – wyimagi-
nowany, mamy nadzieję – przypadek człowieka ginącego 
w sytuacji, gdy tysiące ludzi mijają go w odległości paru-
nastu metrów. Ludzie ci to kierowcy i pasażerowie samo-
chodów jadących autostradami. O umierającym człowieku, 
też kierowcy, zwyczajnie nie wiedzą. Wypadek sprawił, że 
bohater powieści wypadł z autostrady i znalazł się pod nią 
– na tytułowej „wyspie”. Ten skrawek niezabetonowanej 
ziemi wyznaczają trzy przecinające się w tym miejscu au-
tostrady, tak, że na „wyspie” jest się właściwie odciętym od 
świata, będąc przecież w samym jego środku. W zdehuma-

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2012. Wkład autorów w publikację: D. 
Chylińska 50%, G. Kosmala 50%
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AuToSTRADA W MieśCie i jej zNACzeNie 
KRAjoBRAzoWe NA PRzyKłADzie  
WRoCłAWiA i PieKAR śLąSKiCh1

Streszczenie. W artykule dokonano charakterystyki i oceny nowych ob-
wodnic autostradowych/autostrad przebiegających przez miasta Wrocław 
i Piekary Śląskie w aspekcie krajobrazowym i do pewnego stopnia środo-
wiskowym. Obie inwestycje przebiegają w niektórych miejscach w bez-
pośrednim sąsiedztwie terenów zabudowanych o funkcji mieszkalnej. 
W obu przypadkach nastąpiła potężna ingerencja w krajobraz miasta. 

Nakreślono kompleksową wizję terenu wzdłuż autostrad, co posłu-
żyło do wskazania problemów i obszarów konfliktowych. Poddano ana-
lizie zastosowane lub proponowane rozwiązania w zakresie kształtowania 
krajobrazu miasta w sąsiedztwie autostrady. Mają one typowy charakter 
i obejmują podstawowe zabiegi pielęgnacyjne:  posianie trawy, nasadzenia 
krzewów czy drzew w formie szpalerów. Zaplanowano wprowadzenie na 
wybrane ekrany akustyczne pnączy celem „ożywienia” i zdynamizowa-
nia betonowych płaszczyzn ekranów. Tymczasem nie stwierdzono działań 
wskazujących na tworzenie bardziej wyrafinowanych kompozycji krajo-
brazowych w sąsiedztwie obu autostrad.  Za negatywne uznano powsta-
wanie niezagospodarowanych, niewyróżniających się krajobrazowo tzw. 
miejskich ugorów – terenów wyłączonych z użytkowana wskutek prze-
biegu pasów jezdnych oraz pod estakadami. W opinii autorów niektóre 
działania, na przykład nasadzenia szpalerów wysokopiennych drzew, nie 
mają lub długo nie będą miały wpływu na estetykę ekranów akustycz-
nych ani też nie będą spełniać funkcji przesłaniających betonowe ściany 
ciągu ekranów akustycznych znajdujących się w wielu przypadkach zale-
dwie kilkadziesiąt metrów od budynków istniejących lub nowobudowa-
nych osiedli mieszkaniowych.

Praca nad przygotowanym materiałem opierała się w głównej mierze 
na analizie dokumentów oraz obserwacji w terenie. Uzyskane rezultaty 
wskazują na dominację funkcjonalności i tymczasowości w zagospodaro-
waniu terenu w pobliżu autostrady, przy pozostawieniu na dalszym planie 
estetyki i innych płaszczyzn fizjonomii krajobrazu.
Słowa kluczowe: autostrada, krajobraz miasta, kształtowanie krajobrazu

nizowaną, komunikacyjną pajęczynę złapany został i stra-
wiony jej twórca – człowiek. Swoiste memento Wyspy po-
kazuje, jak rozwój sieci transportowej, mającej usprawniać 
przemieszczanie się, a tym samym życie, gdy niekontrolo-
wany, nieprzemyślany niesie nawet (śmiertelne) zagrożenie. 

Ta wizja z sytuacją w Polsce ma być może niewiele 
wspólnego. W Polsce proces rozwoju, usprawnienia trans-
portu postępuje. Jedną z prowadzących do tego dróg (no-
men omen) jest rozbudowa i modernizacja sieci drogowej. 
Najważniejsza w tym względzie wydaje się być budowa sie-
ci autostrad. 

Ważkość tego problemu wynika z wielu aspektów. Składa 
się na to kluczowa rola autostrad w tworzeniu nowoczesnego 
systemu transportowego, ale także ich ranga w oczach społe-
czeństwa, które dwie dekady wcześniej było właściwie jej po-
zbawione. Z tym związana jest także pewna presja społeczna 
wynikająca z długiego oczekiwania na nie. Nie bez znaczenia 
jest czynnik ekonomiczny (olbrzymie koszty budowy) i jego 
specyficzne, lokalne, polskie powiązania (niebywała kapitało-
chłonność budowy polskiego 1 kilometra autostrady, ale też 
wykorzystanie dotacji unijnych). Czynnik polityczny gra nie-
bagatelną rolę, a uwidacznia się to podczas pompatycznego 
otwierania „kawałka” autostrady przez polityków różnego 
szczebla, kontrowersje czy wręcz skandale wybuchające po 
ujawnieniu przez media niegospodarności, oszustw, niedo-
trzymywania umów (terminowych i finansowych) czy re-
montów dopiero co oddanych do użytku tras. Polityczno-
ekonomiczny wymiar mają kwestie odpłatności za przejazd 
autostradą i jej wysokości, wyboru firm zarządzających i spo-
sobu ich działania, co przekłada się na m.in. na omijanie au-
tostrad przez kierowców (np. ciężarówek), a wzrost natężenia 
ich ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich prowadzi 
do konfliktów społecznych. Samo istnienie autostrady nie 
jest panaceum na wszelkie problemy transportu drogowego, 
a nieraz wręcz stwarza nowe. Generalnie jednak budowa au-
tostrad jako taka ma pozytywny odbiór w społeczeństwie. 

Powstanie autostrady skutkuje poważnymi zmianami 
w środowisku i krajobrazie. Zmiany te zaznaczają się 
w stosunkach wodnych, faunie i florze, powietrzu oraz – 
najwyraźniej – w ukształtowaniu i pokryciu terenu. 
W celu zminimalizowania tych zmian, zwłaszcza nieko-
rzystnych, stosuje się różne rozwiązania techniczno-inży-
nieryjne („tunele”/kładki dla zwierząt, siatki, odprowa-
dzanie wody, ekrany itp.), jednakże nie można ukryć/zni-
welować znaczenia faktu, iż sztuczny, linearny obiekt 
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przecina (w przenośni i dosłownie) krajobraz i nie ma tu 
znaczenia, czy to krajobraz przekształcony przez człowie-
ka, czy zbliżony do naturalnego.

Autostrady w Polsce generalnie omijają tereny miejskie/
wysoko zurbanizowane. Nie było to możliwe w przypadku 
metropolii górnośląskiej. Na przykładzie Wrocławia może-
my zaobserwować nowy trend – wprowadzenie autostrady 
do miasta (AOW) w celu skanalizowania ruchu, zwłaszcza 
tranzytowego, na ten szlak, a tym samym odciążenia cen-
trum, w tym i obwodnicy centralnej. 

Jakie znaczenie ma przeprowadzenie autostrady przez 
obszar miasta? Jakie skutki przestrzenne i krajobrazowe ze 
sobą niesie? Oto podstawowe pytania, które stawiają sobie 
autorzy. 

Obszar badań to okolice, przez które przeprowadzono 
nowe fragmenty sieci autostradowej we Wrocławiu i w 
Piekarach Śląskich. Autorzy w zasadzie codziennie, aczkol-
wiek nieregularnie, obserwowali rozwój obu szlaków. 
Obserwacja to podstawowa metoda badawcza. Dla celów 
badawczych wykonano dokumentację fotograficzną, której 
część zamieszczono poniżej. Analiza dokumentów, map 
oraz doniesień medialnych pozwoliła poszerzyć oraz ugrun-
tować zarówno fakty, jak i opinie i oceny na temat znacze-
nia (wy)budowanych autostrad. 

 
zarys historii autostrad we Wrocławiu i Piekarach śląskich
Koncepcja budowy autostrad pojawiła się na Śląsku w la-
tach 30. XX wieku (w granicach ówczesnej III Rzeszy), 
niewiele później niż w całej Europie. W ramach planów go-
spodarczych III Rzeszy wybudowano w latach 1934−1943 
między innymi odcinki autostrad Olszyna–Krzyżowa 
i Krzy żowa−Wrocław−Przylesie. Betonowe płyty ułożone 
na gruncie gliniastym z uwagi na charakterystyczne uskoki 
między nimi długo były powodem żartobliwej nazwy dzi-
siejszej autostrady A4, określanej jako „najdłuższe schody 
Europy”. 

Pomimo wzrostu znaczenia komunikacji drogowej w ca-
łej powojennej Polsce do lat 70. XX wieku użytkowano za-
ledwie 139 kilometrów autostrad [2]. Niezależnie jednak 
od problemów technicznych/finansowych towarzyszących 
budowie dróg spełniających warunki bycia „autostradą” 
warto podkreślić, iż główny przebieg autostrad z reguły 
wytyczano z dala od centrów miast, chociaż w praktyce ich 
sieć miała służyć szybkiemu pokonywaniu odcinków mię-
dzy ważnymi ośrodkami miejskimi/aglomeracyjnymi. 

Brak spójności przestrzennej i fragmentaryczność ist-
niejącej sieci transportowej, zwłaszcza tej odpowiadającej 
za transport surowców/dóbr materialnych, sprawiły, iż co 
raz częściej łącznikiem między jednym fragmentem auto-
strady lub drogi szybkiego ruchu a kolejnym stały się dro-
gi bezpośrednio przecinające miasta (nierzadko ich cen-
tra). Szczególnie uciążliwe skutki opisywanych zjawisk 
odczuwała w ostatnich latach stolica Dolnego Śląska, ale 
i cały Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP), gdzie już 
charakter przestrzenny i funkcjonalny konurbacji wymu-
sza taki a nie inny przebieg głównych arterii komunika-
cyjnych.

Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (AOW) 
została zaplanowana do realizacji na lata 2005−2011 na pod-
stawie wydanej w dniu 15 kwietnia 2003 roku Decyzji 
Wojewody Dolnośląskiego (Nr I-P-1/03) o ustaleniu lokali-
zacji autostrady płatnej A-8 (dawnej A-4) dla odcinka 
Obwodnicy Wrocławia w województwie dolnośląskim oraz 
w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 października 1994 
roku o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 
Drogowym. Prace sfinansowano z budżetu państwa. 

Przebieg AOW, drogi liczącej łącznie 34,5 kilometra, za-
planowano na północno-zachodnich obrzeżach miasta – w jego 
granicach administracyjnych znajduje się około 16 kilometrów 
wzmiankowanej trasy. Poza Wrocławiem droga ma przebiegać 
w obrębie terenów kilku gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, 
Wisznia Mała i Długołęki. Za główne cele inwestycji drogowej 
GDDKiA wyznaczyła sobie skierowanie ruchu tranzytowego 
poza centrum miasta Wrocławia oraz poprawę bezpieczeństwa 
na drogach krajowych, nr 8 – odcinki: Długołęka−Wrocław 
i Wrocław–Kobierzyce oraz nr 5 – odcinek: Trzebnica−Wroc-
ław oraz usprawnienie przepływu ruchu tranzytowego. W pro-
jekcie zaplanowano budowę dwóch jezdni z pasami ruchu sze-
rokości 3,5 metra, w tym od węzła Kobierzyce do węzła Nowa 
Wieś (A4): po dwa pasy ruchu w każdą stronę i pas awaryjny, 
natomiast od węzła Nowa Wieś do węzła Widawy: 2 pasy na 
3 wraz z pasem awaryjnym. Od węzła Widawa do węzła 
Pawłowice: ponownie po dwa pasy w każdą stronę i pas awa-
ryjny. Budowa AOW to nie tylko jezdnie, również cztery wę-
zły autostradowe, kilometry dróg dojazdowych, ponad 20 
obiektów mostowych, wiaduktów, ekranów akustycznych, 
elementów infrastruktury technicznej, odwadniającej, elek-
trycznej czy komunikacyjnej. Wszystkie te elementy „zgłasza-
ją” zapotrzebowanie na przestrzeń, tak w ujęciu wertykalnym, 
jak i horyzontalnym. Obecnie AOW jest inwestycją zakończo-
ną i pozostaje w użytkowaniu [3]. W przeważającej części 
AOW biegnie na terenie miasta Wrocławia bezpośrednio w ob-
rębie lub w niewielkim oddaleniu od terenów zabudowanych 
– przy czym – w dużej mierze są to tereny o funkcji miesz-
kalnej, m.in.: Maślice Małe, Żerniki, Muchobór Wielki czy nie-
co bardziej oddalone: Kozanów, Pilczyce i Nowy Dwór (rys. 1). 

Autostrada przebiegająca przez teren Piekar Śląskich to 
fragment budowanej nadal autostrady A1 (rys. 2). Odcinek 
ten, opisywany najczęściej jako Pyrzowice–Maciejów−
Sośnica, realizowany był w latach 2008−2012 za 6,11 mi-
liarda złotych [4]. Przebiega przez tereny wysoce zurbani-
zowane oraz poddane intensywnej eksploatacji górniczej, 
co czyniło budowę jedną z najtrudniejszych nie tylko na 
A1, ale w ogóle w Polsce. Wspomniany fragment A1 po-
dzielony został na 4 odcinki kontrakty. Na terenie Piekar 
Śląskich swój koniec miały dwa odcinki: Pyrzowice−Piekary 
Śląskie (z węzłem Piekary, 16,1 km) oraz Piekary Śląskie–
Maciejów (20,1 km). Autostrada przecina miasto Piekary 
Śląskie na odcinku od miejsca przekroczenia rzeki Brynicy 
do przecięcia z linią kolejową na zachód od węzła Piekary. 
Na całej długości około 3,5-kilometrowego odcinka auto-
strada biegnie przez tereny przemysłowe i poprzemysłowe 
zdegradowane, jedynie w pobliżu dzielnicy Brzozowice 
sąsiaduje z terenami zielonymi, zadrzewionymi.
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Budowę zakończono w czerwcu 2012 roku. Na oma-
wianym fragmencie autostrada posiada dwie jezdnie z dwo-
ma pasami ruchu (po 3,75 m) i pasem awaryjnym (3 m) 
w każdą stronę i jedynie w okolicy węzła Piekary jezdnie 
mają być trzypasmowe. Budowa autostrady obejmowała, 
prócz samej drogi, budowę węzła Piekary, dróg dojazdo-
wych, mostów, wiaduktów, przejść dla zwierzyny, przepu-
stów pod autostradą, kanalizacji, oświetlenia, urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu, systemu łączności, urządzeń ochron-
nych, przebudowy lokalnych dróg i sieci gazowej, elek-
trycznej i wodociągowej.

Główne cele wspomnianej inwestycji to, prócz tych ge-
neralnych, jak połączenie północy kraju z południem 
i Czechami, połączenie lotniska w Pyrzowicach z GOP oraz 
rozwój sieci transportowej w regionie, co ma ułatwić poru-
szanie się w obszarze zurbanizowanym, zwłaszcza że na od-
cinku Bytom–Gliwice−Sośnica, czyli nie obejmującym 
Piekar Śląskich, planowany jest przejazd bezpłatny. 

Krajobraz miasta z autostradą w tle
Tereny Wrocławia, w które krajobraz AOW najbardziej in-
geruje, należą do peryferyjnych, włączanych w obręb miasta 
na początku XX wieku (Maślice Wielkie i Małe, Muchobór 
Mały), rozbudowywanych/wybudowanych w latach 70. 
ubiegłego stulecia (np. Kozanów) lub obecnie budowanych 
(osiedle przy ul. Gagarina). W przeważającej mierze propo-
nowany i zrealizowany przebieg AOW cechował się „neu-
tralnym” wpływem na krajobraz zurbanizowany miasta 
[7], gdyż wytyczono go na terenie pól uprawnych, łąk, nie-
użytków. We wszystkich wspomnianych wyżej jednostkach 
na terenach zabudowanych nie mamy do czynienia z krajo-
brazem historycznym lub zabytkowym, w przypadku tych 
pierwszych powszechny jest typ krajobrazu podmiejskiego, 
wykształcony na dawnych terenach folwarcznych, na po-
zostałych dominują osiedla mieszkaniowe z zabudową jed-
no i wielorodzinną. Przebieg AOW w tym wypadku nie 
stanowi zagrożenia dla wartości krajobrazu mierzonej jego 
historycznością czy zabytkowością, lecz zdecydowanie ob-
niża jego walory w aspekcie fizjonomicznym, m.in.: stopnia 
nasycenia elementami technicznymi, fragmentarycznością 
przestrzeni, ograniczeniem głębokości widoku. 

Problem autostrady jako bariery krajobrazowej, a jed-
nocześnie elementu wyznaczającego bardzo wyraźne grani-
ce przestrzenne, zilustrować można na przykładzie usytu-
owania we Wrocławiu budynków mieszkalnych w trójkącie 
wyznaczonym przebiegiem ulic Gagarina, Żwirki i Wigury 
oraz AOW. Zaledwie kilkudziesięciometrowa odległość od 
bariery AOW może generować nie tylko problemy środo-
wiskowe (negatywny wpływ na klimat akustyczny, zanie-
czyszczenia powietrza) czy estetyczne (budynki trzykondy-
gnacyjne z „widokiem na betonowe ekrany akustyczne”), 
ale i społeczne, będąc źródłem tzw. stresorów przestrzen-
nych [8, s. 158]. W tym konkretnym przypadku możemy 
mieć do czynienia z poczuciem nadmiernej izolacji otocze-
nia, ograniczającej obszar ludzkiej aktywności przestrzen-
nej i społecznej lub niedostępności przestrzeni (całkowitej 
bariery dla ludzkiej mobilności). Ten sam problem widocz-
ny jest w nieco innej skali i konfiguracji w osiedlu Żerniki, 
które poprzez betonowy wał autostrady wizualnie zostały 
jednoznacznie oddzielone od reszty miasta (fot. 1, 2). 

Autostrada w Piekarach Śląskich stała się w pewnym 
stopniu dominantą krajobrazową. Wschodnia i środkowa 
część wiedzie po nasypach, które wraz z ekranami akustycz-
nymi (do około 8 m wysokości) stanowią konstrukcję kilku-
nastometrowej wysokości, a w pobliżu wiaduktów nad dro-
gami (Bytomską, Wyszyńskiego) nawet przekraczającą 20 
metrów – tam występuje szczególnie wysoki nasyp schodo-
wy i wysokość ekranów akustycznych jest największa 
(fot. 3, 4). Ekrany akustyczne wzdłuż autostrady w Piekarach 
Śląskich mają długość około 2 kilometrów i występują tylko 
we wschodniej i środkowej części, gdzie autostrada biegnie 
po nasypie. W 80% ekrany usytuowane są od strony północ-
nej drogi – czyli w tym wypadku osłaniają ją na prawie całej 
długości tego fragmentu. W przypadku budynku przy ulicy 
Bytomskiej, stojącego najbliżej autostrady, żadne ekrany 
akustyczne nie zabezpieczają okolicy przez hałasem.

Rys. 1. Przebieg Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Przebieg autostrady A1 przez Piekary Śląskie.
Źródło: opracowanie własne
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W sumie potężna konstrukcja przecina miasto mniej 
więcej w połowie i stanowi, w przypadku przebywania 
w okolicy, barierę krajobrazową, przesłaniającą całkowicie 
widok. Wrażenie mogłoby być bardziej przygniatające, jed-
nak niweluje to ukształtowanie terenu. Piekary położone 
na Wyżynie Śląskiej mają deniwelacje dochodzące do 100 
metrów (najwyższy punkt Księża Góra 357 m n.p.m.). 
Najniżej położone są tereny nad Brynicą i jej dopływem 
Szarlejką (fragmentarycznie potok ten biegnie równolegle 
do autostrady w rejonie węzła Piekary). Poprowadzenie 
tym obniżeniem autostrady z jednej strony zapewne wyma-
gało nasypów, a z drugiej sprawiło, iż przesłania widok je-
dynie będącym w bezpośredniej bliskości drogi. Już tereny 
w odległości 500 metrów od autostrady położone są na tyle 
wyżej lub teren jest tak zróżnicowany, że nie cały horyzont 
stanowi autostrada, a na skrajnym, zachodnim odcinku 
wręcz znika z krajobrazu. Od okolic skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 911 (Obwodnicą Zachodnią) autostradę 
poprowadzono w wykopie, czyniąc ją tym samym właści-
wie niewidoczną. Sąsiedztwo autostrady A1 z terenami 
przemysłowymi i/lub mieszkalnymi (nie bezpośrednio) do-
tyczy wyłącznie fragmentu wschodniego, poprowadzonego 
w całości nasypem. Mamy tu do czynienia ze schematycz-
nym, pasowym zagospodarowaniem przestrzeni, co daje 
jednostajny/jednorodny efekt wizualny – zieleń nasypu, 
przecięta ewentualnie pasem gabionów, nad tym zielone 
ekrany akustyczne (przezroczyste ekrany występują na wia-
duktach oraz fragmentarycznie, jako trzeci, najwyższy pas 
ekranów). Tereny wzdłuż nasypu, jak i wykopów mają być 
terenami zielonymi, choć obecnie spore fragmenty pozosta-
ją, przynajmniej pozornie, niezagospodarowane2 (fot. 5). 
Konstrukcje mostowe i wiaduktowe, betonowo-stalowe 
pozostają naturalnie szare lub też na taki kolor je malowa-
no. Tak więc jedynym elementem wyróżniającym się kolo-
rystycznie z tej dominującej zieleni i szarości są przęsła mo-
stu drogi dojazdowej na węźle Piekary, pomalowane na 
kolor czerwony (fot. 6).

Przecinająca Piekary Śląskie autostrada (szczególnie 
łatwe jest to do zauważenia na mapie) stanowi barierę nie 
tylko widokową, ale również fizyczną. Obiekty mostowe 
i przepustowe zlokalizowane na wszystkich szlakach dro-
gowych przecinających trasę autostrady (w sumie 3) i ko-
lejowych (2) oraz most z przejściem dla zwierząt nad 
Brynicą mają niwelować ten problem, co zdają się dobrze 
czynić. Jednak poza tymi wyznaczonymi „przepustami” 
potężny wał oraz „wąwóz” autostrady stanowi barierę nie 
do przekroczenia dla ludzi, jak i dla zwierząt. Ta ostatnia 
kwestia podejmowana była w opracowaniach projekto-
wych dotyczących wpływu autostrady na środowisko [9], 
gdzie zwrócono uwagę na uwzględnienie odpowiednich 
rozwiązań infrastrukturalnych pozwalających na prze-

2 Podczas budowy czasowo wykorzystywane były dla różnych celów (dojazd, prze-
chowywanie sprzętu, materiałów budowlanych itp.) spore tereny w pobliżu budo-
wanej drogi. Po zakończeniu budowy pozostały, prowizorycznie wyrównane, puste 
przestrzenie.

Fot. 2. „Z autostradą w tle”, dzielnica Żerniki (fot. D. Chylińska, 2012).

Fot. 1. Widok na betonowy wał AOW graniczący z nisko zabudowaną wrocławską dzielnicą 
Żerniki, daleka perspektywa (fot. D. Chylińska, 2012).

Fot. 3. Zagospodarowanie południowej skarpy autostrady w okolicach skrzyżowania 
z ul. Bytomską (fot. G. Kosmala, 2012).

Fot.  4.   Skrzyżowanie autostrady z ul. Wyszyńskiego (fot. G. Kosmala, 2012).
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mieszczanie się zwierząt (drobne ssaki, ptaki oraz płazy)3 
i ludzi. Ale nie wszystkie problemy udało się przewidzieć 
na etapie projektowym, bowiem już w trakcie budowy co 
jakiś czas głośno było w mediach o płazach, które mogą 
zablokować budowę A14. 

AOW we Wrocławiu czy A1 w Piekarach Śląskich, po-
dobnie jak każda tego rodzaju konstrukcja, wiąże się z za-
potrzebowaniem na przestrzeń konsumowaną na budowę 
samej drogi, ale też zjazdów, koniecznej infrastruktury 
technicznej itp5. W rezultacie powstają tzw. miejskie ugory 
(fot. 6), obszary w najlepszym razie zagospodarowane na 
tereny zielone, w praktyce jednak całkowicie wykluczone 
z ludzkiej aktywności (za wyjątkiem sytuacji, gdy powstają 
dostępne jedynie z poziomu samej drogi obiekty infrastruk-
tury przeznaczonej jedynie dla kierowców). Tereny takie, 
na przykład pod estakadami, zwłaszcza w sytuacji ograni-
czonej fizycznej dostępności, często stają się przestrzenią 
niebezpieczną, opresyjną. Rzadkim przykładem zagospoda-
rowania takiej przestrzeni jest nowo utworzony parking dla 
samochodów pod estakadami AOW przy ulicy Króle-
wieckiej (fot. 7). Poza tym nie zauważono żadnego innego 
wykorzystania ugorów miejskich przy autostradzie we 
Wrocławiu i w Piekarach Śląskich. W tym ostatnim przy-
padku są one niejednokrotnie duże powierzchniowo ze 
względu na wielkość nasypów. Zdecydowana większość 
z nich przekształcona jest na tereny zielone, w zasadzie nie-
dostępne (fot. 3, 6, 9). 

Działania kompensacyjne w krajobrazie
Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej 
Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8 (AOW) [7] wy-
konany w 2006 roku sytuował inwestycję pod względem 
ingerencji w krajobraz w „dolnym i średnim przedziale 
uciążliwości” (s. 276). Przewidując negatywny wizualny 
i społeczny odbiór rzeczywistej, jak i subiektywnej blisko-
ści AOW, autor analizy krajobrazowej zaproponował kon-
kretne rozwiązania: najczęściej umiejętne wyeksponowanie 
„piękna i funkcjonalności rozwiązań inżynierskich”, sto-
sowanie wielopiętrowych nasadzeń zieleni przy nasypach 
autostrady zwłaszcza od strony terenów zabudowanych 
o funkcji mieszkalnej (Muchobór Wielki), uformowanie ze-
wnętrznych wałów nasypu przy wsparciu architektów kra-
jobrazu głównie w oparciu o zieleń, ze wskazaniem ograni-
czenia form płaszczyznowych mogących zostać pokrytymi 
nielegalnymi graffiti. W kontekście założonych celów ko-
munikacyjnych – ograniczenia tranzytu biegnącego przez 

3 Szczególne zainteresowanie budziły nietoperze, które hibernują, w liczbie ponad 
6000, w Podziemiach Tarnowsko-Bytomskich, czyli systemie podziemnych wy-
robisk po górnictwie metali ciężkich. Obszar ten został objęty ochroną w ramach 
programu Natura 2000, a znajduje się już na terenie Bytomia.

4 Por.: Tomczyk A., Żaby na A1, TVS z 5.10.2009 [10]. Trudno dokładnie ustalić, 
czy zdarzenia te dotyczyły dokładnie tematu Piekar Śląskich, tym niemniej faktem 
jest, że w dolinie Szarlejki występowały tereny podmokłe ze zbiornikami wodny-
mi, które mogły być obszarami lęgowymi żab.

5 W 2006 roku Raport o oddziaływaniu... [ 7] szacował straty gruntów wielkości 
około 500 ha gruntów rolnych, w tym 30 ha ogródków działkowych, ponadto 
zwracał uwagę na fakt fragmentaryzacji cennych przyrodniczo siedlisk, m.in. w la-
sach Pilczyckim i Zakrzowskim.

Fot. 5. Zagospodarowanie terenów w pobliżu autostrady (fot. G. Kosmala, 2012).

Fot. 6. Węzeł Piekary – potężne połacie „ziemi niczyjej” pokryte trawą (fot. G. Kosmala, 2012).

Fot. 7. Parking (w budowie) pod estakadami AOW przy ul. Królewieckiej (fot. D. Chylińska, 
2012).

centrum miasta czy usprawnienia komunikacji w mieście 
w przeddzień organizacji EURO 2012, priorytetem było 
zapewne szybkie, terminowe oddanie inwestycji do użyt-
ku, kwestie krajobrazowe i estetycznie zostały wyraźnie 
zmarginalizowane lub odsunięte „na później”. Nasypy 
obwałowań AOW zostały standardowo pokryte trawą, 
a jednym z nielicznych przykładów podniesienia wizualnej 
atrakcyjności betonowych obwałowań było zastosowanie 
kolorowych konstrukcji w pasie na linii Żerniki–estakada 
ulicy Granicznej nad AOW. W tym miejscu jednak wy-
raźnie zignorowano sugestię zawartą w Raporcie… [7] 
dotyczącą unikania ciągów płaszczyzn w obwałowaniach 
autostrady – w rezultacie powstała tutaj monotonna beto-
nowa ściana (fot. 3, 4). Zgodnie z obawami sformułowany-
mi w Raporcie... [7] miejsca dostępne ku temu zostały już 
pokryte niezbyt wyrafinowanym graffiti. 

Zaledwie kilka miesięcy po oddaniu do użytku obwod-
nicy autostradowej we Wrocławiu trudno jednoznacznie 
i ostatecznie oceniać wpływ inwestycji na walory wizualne 
krajobrazu, gdyż prowadzone są na bieżąco działania kom-
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pensacyjne w tym zakresie. W 2007 roku powstał na zlece-
nie inwestora (GDDKiA) projekt architektoniczno-bu-
dowlany „Projekt zieleni” [11] dotyczący projektowania 
nasadzeń zieleni wzdłuż AOW. Zieleń wzdłuż ciągów ko-
munikacyjnych spełnia szereg funkcji, stanowiąc ochronę 
przed hałasem i światłem, osłonę przed nadmierną insola-
cją, wiatrem i zawiewaniem śniegiem. Cele środowiskowe 
i „techniczne” są więc dominujące, aczkolwiek nie bez zna-
czenia jest również aspekt estetyczny: kompozycje zieleni 
„ożywiają” zdominowany infrastrukturą techniczną krajo-
braz obserwowany zarówno z perspektywy osób/społeczno-
ści nie będących użytkownikami trasy jezdnej, ale także, 
jak zauważają autorzy projektu: „stanowi przychylną at-
mosferę dla osób jadących obwodnicą”. 

Z uwagi na to, iż AOW w większości prowadzi estaka-
dami lub na nasypie, projektowana zieleń w tym konkret-
nym przypadku w niewielkim tylko stopniu wpłynie na 
redukcję hałasu – spełniać będzie w zasadzie jedynie funk-
cje przesłaniające i estetyczne. Zaplanowane we Wrocławiu 
rozwiązania należą do standardowych i są nimi nasadzenia: 
jednorzędowe drzew o więźbie do 10 metrów bądź drzew 
w połączeniu z krzewami w formie grup lub żywopłotów; 
kępowe lub grupowe dla gatunków drzewiastych; wielo-
rzędowe dla drzew tego samego gatunku lub wielu gatun-
ków bądź też wielu gatunków o zróżnicowanej dynamice 
wzrostu czy kolorystyce; żywopłotowe; okrywowe, roślin-
ności niskiej lub płożącej się traktowanej jako uzupełnienie 
lub urozmaicenie trawników. Z uwagi na skalę obszaru 
podlegającemu nasadzeniom zieleni zrezygnowano z żywo-
płotów, które wymagałyby przycinania oraz nasadzeń ga-
tunkami iglaków, które wykazują się szczególną wrażliwo-
ścią na spaliny. Nasadzenia drzew, głównie gatunków ro-
dzimych, nie obejmą skarp, które pokryte zostaną standar-
dowo trawnikami (fot. 8). Biorąc pod uwagę czas wzrostu 
posadzonych drzew, długo jeszcze nie będą one spełniać 
istotnej przesłaniającej roli w krajobrazie.

Podobnie w Piekarach Śląskich zieleń jest głównym ele-
mentem ożywiającym ciąg autostradowy od strony ze-
wnętrznej. Spore fragmenty nasypu pozostają odsłonięte (ol-
brzymie, metrowe gabiony zbudowane głównie z gruzu do-
lomitowego, fot. 9) i tylko górny i dolny fragment pokryto 
ziemią oraz obsiano trawą. Fragmenty, gdzie nasyp autostra-
dowy jest znacznie niższy (między ul. Bytomską a Obwodnicą 
Zachodnią), są w całości pokryte trawą. U podnóża nasypu 
jedynie w kilku miejscach występują dwu- lub trzyrzędowe 
nasadzenia drzew i rzadziej, krzewów. Szacunkowo na pod-
stawie obserwacji stwierdzić można, że w 80% nasadzenia 
nie powiodły się i rośliny nie przyjęły się, sadzonki uschły. 
Dodatkowo niektóre fragmenty ekranów akustycznych mają 
być zasłonięte za pomocą pnączy, które planuje się nasadzić 
[9], jednak obecnie nie zauważono, by to rozwiązanie było 
wprowadzane w życie.

Wśród działań mających na celu zniwelowanie efektu ba-
riery „betonowej ściany” w bezpośrednim sąsiedztwie zabu-
dowań mieszkalnych Wrocławia najbardziej istotne wydają 
się nasadzenia pnączy (na podporach z siatki) na ekranach 
akustycznych wybranych odcinków autostrady i zjazdów za-

równo od zewnątrz, jak i od strony jezdni. W tym pierwszym 
wypadku około 30% powierzchni elementów betonowych 
ma zostać pokryta zielenią, przy czym pnącza powinny być 
sadzone segmentami, aby zdynamizować krajobraz i uniknąć 
zastąpienia betonowej – zieloną ścianą. Pnącza pojawią się od 
strony zachodniej na ekranach akustycznych przylegających 
do terenów zabudowanych lub autostradowych węzłów na 
odcinkach: od strony miejscowości Cesarzowic i węzeł 
Cesarzowice, po stronie wschodniej natomiast na wysokości 
miejscowości Mokronos Dolny i na wysokości osiedla 
Wrocławia – Muchobór Wielki [11]. Jak dotąd jednak opisa-
ne działanie w zakresie kształtowania zieleni na ekranach 
akustycznych pozostaje niezrealizowanym.

Poza zielenią nasadzaną na ekranach akustycznych od 
strony jezdni w okolicach zjazdów autostradowych planowa-
ne zadrzewienia na terenach przyległych do AOW raczej po-
zostaną bez wpływu na komfort jazdy użytkowników auto-
strady, gdyż w zdecydowanej większości pozostaną dla nich 
niewidoczne. Z punktu widzenia mieszkańców, skazanych na 
życie w „cieniu” autostrady, można zastanawiać się również 
nad słusznością nasadzeń drzew w formie piennej (np. lipy na 
zapleczu Żernik), na których efekt przesłaniający długo bę-
dzie trzeba czekać. Jak zauważa Wolski [12], być może war-
to sadzić w miejsce preferowanych gatunków piennych wię-
cej mniejszych drzew, co jest nie tylko tańsze, ale również 
zwykle lepiej się one przyjmują oraz rosną, tworząc bardziej 
dynamiczne, naturalne kompozycje zieleni. Wolski sugeruje 
również w miejsce trawników na skarpach nasadzenia w ni-
skiej więźbie krzewów silnie ukorzeniających się, a wysoko-
piennych ozdobnych gatunków drzew na punktach wyeks-
ponowanych, takich jak: MOP (Miejsca Odpoczynku 
Podróżnych), zjazdy czy PPO (Punkty Poboru Opłat).

Fot. 8. Dwurzędowe nasadzenia drzew z gatunku lipa drobnolistna wzdłuż żernickiego odcinka 
AOW (fot. D. Chylińska, 2012).

Fot. 9. Trzy rzędy nasadzeń drzew w okolicy przejścia autostrady nad torem kolejowym 
(w głębi), Piekary Śląskie (fot. G. Kosmala, 2012).
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Podsumowanie
Problem skutków krajobrazowych, społecznych czy środo-
wiskowych związanych z przebiegiem autostrady w mieście 
jest stosunkowo nowy, między innymi ze względów wska-
zanych wcześniej, i można będzie go w pełni zinterpretować 
dopiero z perspektywy kilku lat. Tym niemniej warto ob-
serwować zjawisko także w początkowych fazach funkcjo-
nowania autostrady w mieście, ze względów poznawczych, 
jak i utylitarnych (implementacja wniosków dla potrzeb 
kolejnych, spodziewanych inwestycji tego typu). 

Zarówno przykład AOW we Wrocławiu, jak i autostrady 
biegnącej przez obszar Piekar Śląskich pokazuje, iż tego ro-
dzaju inwestycje przy całych korzyściach, jakie ze sobą niosą, 
wiążą się również z szeregiem kosztów przestrzennych czy 
środowiskowych, które ponoszą zarówno środowisko czy lu-
dzie skazani poprzez miejsce życia/pracy na to „trudne są-
siedztwo”. Ponieważ „fenomen” autostrady w Polsce nadal 
jest w stosunku do reszty, zwłaszcza Zachodniej Europy, nie-
co egzotyczny, a na pewno w odniesieniu do autostrady w mie-
ście, rozwiązania budowlane/techniczne/infrastrukturalne 
(itp.) stosowane w zakresie planowania krajobrazu sąsiedz-
twa ciągów komunikacyjnych należą do typowych, w nie-
wielkim tylko stopniu uwzględniających specyfikę środowi-
ska miejskiego (urbanistyka – społeczność – jednostka). 
Zauwa ża się brak modelowych, ale skonstruowanych na ba-
zie polskich case studies, rozwiązań dotyczących komponowa-
nia krajobrazu autostrady w mieście. 

W opisanych przypadkach – Wrocławia i Piekar Śląskich 
– na jednoznaczną ocenę konsekwencji zastosowanych roz-
wiązań, bądź ich braku, w sferze percepcji krajobrazu w rela-
cji autostrada−miasto oraz kształtowania przestrzeni ludz-
kich/społecznych relacji wobec autostrady i reszty miasta 
trzeba będzie zapewne jeszcze poczekać, ze względu na krót-
ki czas, jaki upłynął od zakończenia budowy (odpowiednio: 
rok oraz kilka tygodni). W obu miastach natomiast, w krót-
kim czasie po oddaniu do użytku inwestycji, widać przewagę 
rozwiązań funkcjonalnych nad troską o estetykę krajobrazu, 
co naturalnie nie dziwi w przypadku inwestora czy użytkow-
ników obwodnic (w założeniu „ludzi z zewnątrz”, którzy 
omijają centrum miasta/miasto). Aktualnie dla wrocławskich 
mieszkańców sąsiedztwa opisywanych ciągów komunikacyj-
nych estetyka krajobrazu, niemal dosłownie, zagłuszana jest 
hałasem dochodzącym znad autostrady. W Piekarach nie ob-
serwuje się aż takiego napięcia, głównie jednak ze względu 
na lokalizację inwestycji na terenach poprzemysłowych, na 
bardzo wysokich nasypach albo w wykopie. 

Troska o harmonijność czy estetyczną atrakcyjność kraj-
obrazu wokół autostrady w zasadzie jest na końcu listy za-
dań, które drogi te mają spełniać, aczkolwiek, biorąc pod 
uwagę nieuchronność rozwoju komunikacyjnego Polsce, 
z pewnością problem ten będzie się nasilać. 

Problematyka autostrady w mieście i kształtowania 
przestrzeni wokół niej skłania do zastanowienia się również 
nad celowością i właściwym doborem działań kompensują-
cych straty w krajobrazie miejskim oraz funkcjami, jakie 
powinna spełniać zieleń komponowana w tej specyficznej 
sytuacji. Te działania, które sprawdzają się w krajobrazie 

otwartym, niekoniecznie zdają egzamin w przestrzeni miej-
skiej, stąd tak często mamy do czynienia z krajobrazem na-
znaczonym martwymi sadzonkami drzew czy zielenią, któ-
ra niczego nie przesłania ani nie estetyzuje.

Jako że nie było to problemem badawczym podjętym 
w tym opracowaniu, chcemy jedynie zaznaczyć na końcu, iż 
prócz krajobrazowych warto bliżej przyjrzeć się skutkom 
społecznym, gospodarczym czy turystycznym omawianych 
inwestycji. Powszechnie, przez ogół społeczeństwa miasta, 
autostrada jest pozytywnie odbierana. Ale jednak może 
punkt widzenia zmienia się w zależności od stopnia kontaktu 
i odległości od niej (bo protesty, nawet na skalę ogólnopol-
ską, są odnotowywane). Prócz mieszkańców żyjących w bez-
pośrednim sąsiedztwie czy również inne grupy społeczne 
mają wątpliwości co do zalet autostrady (np. rowerzyści)? 

Podobnie istnieje powszechne przekonanie, zwłaszcza 
wśród studentów turystyki, iż autostrada zwiększa dostęp-
ność komunikacyjną. Brak jednak kompleksowych badań 
w tej dziedzinie. Sam przykład Piekar Śląskich generuje 
ważne, kolejne pytania: jeśli bowiem główną grupą tury-
stów są pielgrzymi, w tym piesi, to autostrada przecinająca 
trasę ich corocznej wędrówki jest raczej przeszkodą, a nie 
ułatwieniem. Tak wiec pytania o skutki w tych dziedzinach 
nie wydają się być wyważaniem otwartych drzwi.

Literatura
1. Ballard J.G., Wyspa, Warszawa 1982.
2. Kaliński J., Autostrady w Polsce, czyli drogi przez mękę, Łódź 

2011.
3. GDDKiA, http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/3223/budowa–

autostradowej–obwodnicy–wroclawia–a–8, http://www.ob-
wodnica–wroclawia.pl/zakres.html, 29.05.2012.

4. Budowa autostrady A-1, odcinek Pyrzowice–Maciejów–Sośnica, 
Biuletyn Programu Infrastruktura i Środowisko, grudzień 
2010, dostępne na: http://www.pois.gov.pl/dzialaniapromo-
cyjne/Documents/Biul.%20POIS%205_na%20www.ppd 
(28.06.2012).

5. Nowakowski T., Podedworna-Łuczak M., Raport o oddziały-
waniu na środowisko dróg i autostrad. Poradnik prawno–meto-
dyczny, Wydawnictwo Seidel–Przywecki, Warszawa 2009.

6. Kononowicz W., Rozwój urbanistyczny i polityka mieszkaniowa 
Wrocławia w okresie Republiki Weimarskiej, w: Leksykon architek-
tury Wrocławia, Gmina Wrocław, Wrocław 2011.

7. Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej Autostradowej 
Obwodnicy Wrocławia A8 (AOW), Akszak Consulting, Wrocław 
2006.

8. Czyński M., Architektura, stres i potrzeba bezpieczeństwa, 
„Przestrzeń i Forma”, 2008, nr 10.

9. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia drogowego na środowisko 
pn. „Budowa autostrady A1, Pyrzowice (bez węzła) – Maciejów 
(bez węzła); km 475+327.65 – 510+530=510+502.95”. 
Streszczenie w języku niespecjalistycznym – etap uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsię-
wzięcia, Konsorcjum: Transprojekt Kraków – Complex 
Projekt Kraków 2009, dostępne na: http://eib.europa.eu/at-
tachments/pipeline/20090304_nts7_pl.pdf (05.07.2012).

10. Tomczyk A., Żaby na A1, TVS z 5.10.2009.
11. „Projekt Zieleni” w: Projekt architektoniczno-budowlany dla inwe-

stycji polegającej na budowie odcinka Autostrady A8 – Obwodnica 
Wrocławia, 2007 (maszynopis).

12. Wolski K., Zieleń dróg i autostrad w aspekcie ochrony i kształtowa-
nia krajobrazu, „Nauka. Przyroda. Technologie”, 2009, T. 3., Z 1..



23

TransporT miejski i regionalny 10 2012

Wprowadzenie1

W ciągu ostatniego roku na rynku lotniczych przewo-
zów regionalnych doszło do rewolucji. Oderwanie się 
EuroLOT-u od LOT-u i krótka, acz szeroko rozreklamowa-
na działalność OLT Express, doprowadziło do ostrej rywa-
lizacji na rynku. Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi tej 
branży jest również organizacja EURO 2012 i związana 
z nią rozbudowa lub modernizacja elementów infrastruk-
tury zarówno lotniczej, jak i drogowej i kolejowej. Równie 
ważnym czynnikiem jest konkurencja cenowa, która spra-
wiła, iż nie rzadko podróż samolotem jest tańsza niż kole-
ją czy też samochodem osobowym, kiedy poruszajmy się 
po jednojezdniowych drogach krajowych, lub nielicznymi 
płatnymi autostradami. 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2012. Wkład autorów w publikację: B. Derda 
50%, A. Pawlak-Burakowska 50%.

BARTłoMiej DeRDA
mgr inż., doktorant w Katedrze 
Infrastruktury Transportu Szynowego 
i Lotniczego Politechniki Krakowskiej, 
bartlomiejderda@poczta.fm

ALeKSANDRA  
PAWLAK-BuRAKoWSKA 
mgr inż., Politechnika Krakowska, 
Katedra Infrastruktury Transportu 
Szynowego i Lotniczego,  
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, 
12 628-23-58, apawlak@pk.edu.pl

zMiANy NA RyNKu ReGioNALNyCh  
PRzeWozóW LoTNiCzyCh  
W LATACh 2008–20121

Streszczenie. W niniejszym artykule opisany został potencjał pols-
kiego rynku regionalnych przewozów lotniczych. Wykonano analizy 
możliwości, jakie ma przed sobą pasażerski krajowy transport lotni-
czy. Zwrócono uwagę na zmiany, jakie może przynieść pojawienie się 
nowego przewoźnika, a także reakcje firm konkurencyjnych.  Autorzy 
wykonali analizę obecnie funkcjonujących przewoźników, czyli LOT-u 
i EuroLOT-u, jak również nieistniejącego już przewoźnika OLT Express. 
Przedstawiono ryzyko, jakie niesie za sobą wprowadzenie dumpingo-
wych cen przewozów, a z drugiej strony szanse generowane przez  wzrost 
liczby pasażerów korzystających z regionalnych podróży lotniczych przy 
niskich cenach. Zauważono, że potencjał w przewozach krajowych dro-
gą powietrzną jest ogromny. Autorzy zwrócili uwagę na rozwój infra-
struktury lotniczej. Porty lotnicze, chcąc sprostać potrzebom pasażerów, 
a także zwiększyć komfort podróży, kładą nacisk na rozbudowę i mo-
dernizację.  Nie bez znaczenia pozostaje również systemowe podejście 
do transportu lotniczego. Dostępność portów jest obecnie stale rozwija-
na. Z uwagi na czas, koszt podróży, a także komfort pasażerów najko-
rzystniejsze jest łączenie portów lotniczych z centrami miast za pomocą 
kolei. Takie rozwiązania zostały już wdrożone w Krakowie i Warszawie, 
a w planach jest stworzenie takich połączeń również dla kolejnych 
obiektów, między innymi w budowanym porcie w Lublinie.  Zwrócono 
również uwagę na potrzebę konkurencyjności regionalnego transportu 
lotniczego z innymi gałęziami transportu. W podróżach na większe od-
ległości,  gdzie czas i wygoda podróży są istotne, a przy zwiększającej 
się cenie paliwa, koszty podobne, lot samolotem staje się konkurencyjny 
w stosunku dopodróży samochodem lub pociągiem. 
Słowa kluczowe: przewozy lotnicze, przewozy regionalne, linie lotni-
cze, porty lotnicze

Do 2011 roku krajowy rynek przewozów lotniczych był 
zdominowany przez LOT i jego spółkę córkę – EuroLOT, 
który od 2000 roku był operatorem lotniczym oferującym 
swoje usługi dla LOT-u. Jego głównym zadaniem było udo-
stępnianie floty firmie LOT w porcie lotniczym Warszawa 
Okęcie – głównym hubie LOT-u. Połączenia te obsługiwała 
flota turbośmigłowych samolotów regionalnych: cztery 
46-miejscowe ATR42-500, dziesięć 64-miejscowych ATR 
72-202 oraz trzy większe, odrzutowe 82-miejscowe 
Embraery 175.

Przewoźnicy na rynku regionalnym
W 2011 nastąpiło oderwanie się od LOT-u, który stał się 
właścicielem EuroLOT-u tylko w 38%. Profil firmy mu-
siał ulec zmianie z operatora na prawdziwą linię lotniczą 
z całym jej zapleczem. Początkowo w ofercie EuroLOT-u 
można było znaleźć jedynie połączenia pomiędzy regio-
nalnymi portami lotniczymi. Połączenia do i z Warszawy 
realizuje LOT. Z czasem siatka połączeń się rozwijała i po-
jawiły się bliskie połączenia międzynarodowe, takie jak: 
Lwów, Poprad, Wilno i Heringsdorf oraz dalsze: Aarhus 
w Danii, Hamburg i Bremen w Niemczech, Amsterdam 
w Holandii, Zurych w Szwajcarii, Florencja we Włoszech, 
a także Zadar, Split i Dubrownik w Chorwacji. Na sezon 
zimowy planowane są przeloty w Alpy.

W okresie maja i czerwca bieżącego roku firma EuroLOT 
oferowała 126 rejsów tygodniowo. Średni czas połączenia 
to godzina i 15 minut. Najkrótszym proponowanym połą-
czeniem był Szczecin–Poznań – 45min, a najdłuższym 
Szczecin – Kraków z międzylądowaniem w Poznaniu (czas 
trwania 2 godziny 15 minut), a bezpośrednim Kraków–
Wilno (czas trwania dwie godziny) [1].

Obecnie EuroLOT wymienia flotę ATR 72 i ATR 42, 
na również turbośmigłowe samoloty Bombardier Q 400. 
Pierwszy został dostarczony w połowie maja 2012. Są to 
większe samoloty oferujące 78 miejsc (ATR 72 – 66 miejsc), 
znacznie szybsze od ATR (ATR 42 – 530 km/h, ATR 72 – 
480 km/h). Rozwijają prędkość do 660 km/h i posiadają 
zasięg 2500 kilometrów, czyli trzykrotnie większy niż ATR. 
Bombardier Q 400 to turbośmigłowy samolot regionalny, 
który parametrami nieznacznie ustępuje maszynom odrzu-
towym, jednak jest od nich znacznie bardziej ekonomiczny 
i cichy. Liczba miejsc jest porównywalna z regionalnymi sa-
molotami o napędzie odrzutowym, a prędkość przelotowa 
nieznacznie niższa. Sugeruje to, że przewoźnik nie zamierza 
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obsługiwać niszowych połączeń i skupić się na połączeniach 
generujących duże strumienie ruchu. Odpowiada to także 
wyraźnemu trendowi wzrostu wypełnienia samolotów 
w prze wozach regionalnych. 

Firmą, która przebojem wdarła się na polski rynek prze-
wozów regionalnych był OLT Express. Jak już wiemy linia 
istniała trzy i pół miesiąca. Jej wejście połączone było z dużą 
kampanią marketingową oraz promocjami cenowymi. 
Reklamy w telewizji, na bilbordach, w Internecie prawie na 
każdym portalu związanym z przewozami lotniczymi, mia-
ła za zadanie uświadomić Polakom, że tanio można latać 
nie tylko za granicę. Połowa miejsc w każdym samolocie 
w cenie 99 złotych przemawia do klienta, który jako alter-
natywę ma droższe i czasochłonne połączenie koleją lub sa-
mochodem osobowym.

Firma powstała w 2011 roku w wyniku przejęcia dwóch 
polskich przewoźników, regionalnego Jet Air oraz czartero-
wego Yes Airways. Inaugurujący lot został wykonany 
1 kwietnia 2012 roku. W przeciwieństwie do EuroLOT-u, 
OLT Express wszedł na rynek z flotą dużych odrzutowych 
samolotów serii Airbus A320. Początkowo były to A320 
firmy Yes Airways oraz samoloty ATR-y firmy Jet Air. 
Docelowo flota miała liczyć sześć 180-miejscowych A320, 
sześć 156-miejscowych A319 obsługujących bardziej 
uczęszczane połączenia, oraz dziesięć ATR 72/42 latających 
na trasach o mniejszym natężeniu ruchu.

Na siatkę połączeń regionalnych składało się 587 lotów 
tygodniowo, co daje 100–102 loty dziennie i 34–46 
w weekendy. Oferowanie miało wynieść 2,5 miliona miejsc 
w skali roku. To dwa razy więcej niż w latach poprzednich 
przewoził EuroLOT. Firma w ofercie miała także posiadać 
wypożyczalnie samochodów, docelowo na każdym lotni-
sku, z którego operuje. 

Wszystko wskazywało, że ta inwestycja ma szanse po-
wodzenia. Zapewnienia prezesa firmy o finansowaniu 
trzech lat działalności poniżej kosztów, w celu wejścia na 
rynek oraz informacja, że linia ma zacząć zarabiać dopiero 
po tym czasie, wydawały się realne. Bezpośrednim 
powodem upadku linii było nagłe przerwanie finansowania 
linii przez inwestora.

Polskie Linie Lotnicze LOT oferują połączenia regionalne 
jedynie z i do Warszawy. Są to połączenia mające na celu 
transport pasażerów do głównego hubu LOT-u – Warszawy 
Okęcie. Połączenia te jednak są wykorzystywane głównie 
przez klientów jako loty regionalne. O popularności takich 
połączeń świadczy fakt, że trasę, w zależności od godziny wy-
lotu, obsługują zarówno samoloty ATR, Embraer170/175, 
jak i Boeingi 737.

Tygodniowo LOT oferuje 434 loty do i z Warszawy, co 
daje od 67 do 69 lotów dziennie w dni powszednie, a także 
od 42 do 52 lotów w weekendy. Najwięcej połączeń LOT 
oferuje do Gdańska – 8 dziennie, Krakowa – 7 dziennie i do 
Wrocławia – 6 dziennie.

Flota wykorzystywana w przewozach regionalnych 
W latach 2008–2009 współczynnik liczby pasażerów do 
operacji w ruchu regionalnym wynosił 34 osoby na ope-

rację. W 2010 rok wzrósł do 40, by w 2011 roku wy-
nieść 43. Świadczy to o coraz większym wypełnieniu 
samolotów. Najwyższy wskaźnik zanotował port lotni-
czy Kraków 52 pasażerów/operację, Gdańsk, Wrocław, 
Rzeszów i Szczecin 46–47 pasażerów/operację, Poznań 32 
pasażerów/operację. 

Można zatem zauważyć sukcesywny wzrost liczby pasa-
żerów w regionalnych przewozach lotniczych. W roku 
2011 w stosunku do 2008 wzrost liczby pasażerów wyniósł 
20,4% (a w stosunku do 2009 aż 30%). Tym samym liczba 
operacji zmalała o 5,4%. Tendencja taka widoczna jest na 
całym rynku przewozów lotniczych. Oznacza to, że na 
jeden samolot przypada coraz większa liczba pasażerów. 
Efektem tego są większe strumienie ruchu. Dodatkowo 
przewoźnicy zachęcani są do wymiany floty na większe ma-
szyny, które przyniosą większe zyski. Zjawisko takie można 
zaobserwować w przypadku EuroLOT-u, który wymienia 
samoloty typu ATR72/42 na większe – Bombardiery 
Q400. EuroLOT jako niezależna linia działa od roku i do-
tychczas eksploatował mniejsze samoloty – ATR72/42. 
Patrząc na rozwój przewozów regionalnych, można zatem 
założyć, że w 2012 roku wskaźnik pasażerów na operacje 
znacząco wzrośnie.

Rewolucja w regionalnych przewozach lotniczych
Wzrost przewozów pasażerskich na rynku regionalnym 
w ostatnich latach był znacznie wyższy niż przewozów ogó-
łem (tabela 1). Byli to w znakomitej większości pasażerowie 
LOT-u, z których około połowa to pasażerowie tranzytowi, 
podróżujący przez Warszawę. W 2010 roku było to około 
470 tysięcy pasażerów. Wzrost liczby przewozów regional-
nych w 2011 roku wyniósł 19%. Biorąc pod uwagę fakt, 
że przewozy międzynarodowe utrzymały się na podobnym 
poziomie, okazuje się że ruch regionalny wyniósł około 660 
tysięcy, co oznacza wzrost aż o 40%. W okresie przed poja-
wieniem się na rynku OLT Express, choć na krótko, udział 
pozostałych polskich przewoźników był symboliczny, a naj-
większym z nich był Jet Air. Posiadał on udział w rynku na 
poziomie 0,15– 0,2%, przewożąc w 2010 roku 34 tysiące 
pasażerów[2].

Okres pomiędzy kwietniem a lipcem 2012 roku to 
ogromny wstrząs w regionalnych przewozach lotniczych, 
spowodowany wejściem na rynek firmy OLT Express. 
Gigantyczna kampania reklamowa, bardzo rozbudowana 
siatka połączeń obsługiwana dużymi samolotami odrzuto-
wymi, agresywna kampania cenowa zachęciła Polaków do 
latania po kraju.

Wielkość lotniczych przewozów pasażerskich  
w ruchu regionalnym i ogółem

Ruch pasażerski 2009 2010 2011

Regionalny [tys. pas.] 863 946 1 132

wzrost [%] 9,7 19,6

Całkowity [tys. pas.] 18 926 20 466 21 711

wzrost [%] 8,1 6,1

Źródło: [2,3,4,5]

Tabela 1
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Już w pierwszym miesiącu działalności – kwietniu – te li-
nie lotnicze przewiozły 60 tysięcy pasażerów, co stanowiło 
50% rynku. Sukcesywnie zwiększały swoje udziały do ponad 
70% w maju (128 tys.) i czerwcu (148 tys.). Oznacza to 
wzrost, w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego 
roku, aż o 250% [6]. Co jest najdziwniejsze, OLT przyciągnął 
nowych klientów, gdyż w tym czasie poziom przewozów kon-
kurencyjnych firm – EuroLOT i LOT pozostał na podobnym 
poziomie, co w analogicznym okresie rok wcześniej, a nawet 
nieznacznie wzrósł na skutek promocji cenowych, wprowa-
dzonych w efekcie pojawienia się nowego konkurenta. Duża 
liczba przewozów oraz niewielka różnica pomiędzy majem 
i czerwcem 2012 roku wskazują na to, że rynek przewozów 
został nasycony. Można zatem ogólnie założyć, że takie jest 
właśnie zapotrzebowanie na lokalne przeloty. 

W okresie maj–czerwiec 2012 roku w sumie trzy linie 
lotnicze oferowały aż 1147 lotów regionalnych tygodnio-
wo, to daje około 180 dziennie i około 100 w weekendy. 
Nie przekłada się to bezpośrednio na liczbę oferowanych 
foteli, gdyż jeden lot A320 oferuje tyle samo miejsc, co 3 
lub 4 samoloty ATR42, jednak pokazuje, jak rozbudowana 
jest siatka połączeń. W tabeli 2 przedstawiono liczbę rej-
sów liczoną jako ilość przelotów oferowanych przez dane 
linie lotnicze. 

Brak jest danych dotyczących przewozów w sierpniu 
2012 roku, ale sytuację na rynku można spróbować oszaco-
wać na podstawie siatki połączeń dostępnej na stronach in-
ternetowych przewoźników. W okresie wakacyjnym LOT 
i EuroLOT oferowały 560 lotów tygodniowo. To niewiele 
mniej niż sam OLT Express, który wykorzystywał flotę 
większych samolotów niż EuroLOT. Obecnie w systemie 
sprzedaży obu linii – na jesień 2012 – możemy znaleźć 412 
rejsów, co daje 3/4 oferty wakacyjnej przy podobnej liczbie 
destynacji. Porównanie to zaburza brak typowo wakacyj-
nych relacji, jednak liczba połączeń znacząco zmalała. Nie 
wykluczone, iż spadek ilości połączeń nie przełoży się na 
spadek ilości pasażerów, gdyż EuroLOT jest w trakcie wy-
miany floty ATR na większe Bombardiery, oraz postanowił 
zakupić ich kolejną partię (kolejne 6 maszyn) zapisaną 
w opcji kontraktu (12 maszyn), co da czternaście samolo-
tów Q400 Nex Gen w przyszłym roku.

Po 27 lipca 2012 roku nastąpił koniec działania OLT. 
Właściwie z dnia na dzień można było zauważyć wzrost cen 
biletów. Przelot w cenie 100 złotych z Krakowa do 
Gdańska, czy do Warszawy za 72 złotych, nawet w cenie 
promocyjnej był nierealny. W EuroLOT ceny promocyjne 

zaczynają się od 150 złotych, lecz rezerwację trzeba zrobić 
co najmniej na miesiąc przed wylotem. Wydawało się, że 
skończył się okres taniego latania po kraju po cenach dum-
pingowych, jakie oferował OLT. Zakładając utrzymanie się 
OLT Express na rynku, ceny biletów musiałyby pójść zna-
cząco w górę, aby utrzymać rentowność. Cena połowy 
miejsc za 99 złotych przy wypełnieniu samolotu 75% nie 
jest w stanie pokryć nawet opłat lotniskowych i paliwa. 
Realny minimalny koszt na trasie Kraków–Warszawa to 
200 złotych, a do Gdańska 300 złotych.

 Jednak «eksperyment OLT», jak nazywał tę linię od 
początku portal prtl.pl, pokazał, jak duże jest zapotrze-
bowanie na tanie latanie po kraju. Żadne sondaże nie 
byłyby w stanie tego dokładnie zbadać. Przed tym okre-
sem Ryanair pytany o wejście na Polski rynek lokalny 
stanowczo twierdził, że nie jest zainteresowany. Ostatnie 
wypowiedzi dopuszczają jednak taką możliwość, lecz 
w okresie kilkunastu miesięcy i oczywiście nie na taką 
skalę jak OLT

Pod koniec września sytuacja uległą zmianie. Częściowe 
dane za sierpień pokazują, że EuroLOT i LOT przejęły je-
dynie niewielką część bardzo wrażliwych cenowo klientów 
OLT Express, którzy w większości przestali latać po kraju, 
wybierając alternatywny środek transportu. Miesiąc od 
upadku OLT widać, że rynek przewozów krajowych jest 
większy niż przed „rewolucją”, ale nie tak duży jak w jej 
trakcie. Pod koniec września pojawiły się dwie znaczne pro-
mocje. EuroLOT zaoferował pulę biletów za 99 zł, nato-
miast LOT ogłosił, iż przez pół roku nie będzie pobierał 
opłaty za wystawienie biletu. Co to oznacza w praktyce? 
Tanie latanie po Polsce dalej jest możliwe, choć nie na taką 
skalę jak w przypadku OLT Express. Strategia „powrotu do 
starego” się nie udała i LOT oraz EuroLOT chcąc się rozwi-
jać, muszą przyciągać promocjami cenowymi większą licz-
bę byłych klientów OLT Express.

Dla pasażerów jest to bardzo dobra informacja. 
Konkurencja w każdej branży niesie dla klientów korzyści 
w postaci obniżki cen, co było widoczne w EuroLOT i LOT 
w momencie wejścia na rynek OLT Express.

Tabela 2

Tabela 3

Liczba rejsów i destynacji oferowanych przez przewoźników

 
 Przewoźnik

maj–czerwiec 2012 wrzesień–październik 2012

Liczba rejsów 
tygodniowo udział [%] Destynacje Liczba rejsów 

tygodniowo udział [%] Destynacje

LOT 434 38 9 290 70 10

EuroLOT 126 10 12 122 30 10

OLT Express 587 52 25 0 0 0

suma 1147     412    

Źródło: [2,3,4,5]

Wielkość i udział w rynku przewozów regionalnych portów lotniczych

Nazwa  
portu lotniczego

Liczba pasażerów Udział w rynku [%]

2011 2010 2009 2008 2011 2010 2009 2008

Warszawa im. Chopina 1 071 689 916 749 824 443 932 565 47,33 40,49 36,41 41,19

Gdańsk im. L. Wałęsy 290 593 236 886 241 580 248 076 12,83 10,46 10,67 10,96

Kraków – Balice 274 692 194 104 183 387 184 847 12,13 8,57 8,10 8,16

Wrocław – Strachowice 227 647 210 495 200 576 199 752 10,05 9,30 8,86 8,82

Poznań – Ławica 108 471 104 870 90 477 108 082 4,79 4,63 4,00 4,77

Rzeszów – Jasionka 108 250 89 836 80 310 86 130 4,78 3,97 3,55 3,80

Szczecin – Goleniów 87 253 92 696 83 767 88 803 3,85 4,09 3,70 3,92

Katowice – Pyrzowice 67 374 39 348 13 300 15 253 2,98 1,74 0,59 0,67

Bydgoszcz–Szwederowo 20 620 3 084 4 766 10 163 0,91 0,14 0,21 0,45

Zielona Góra–Babimost 6 940 3 627 2 805 5 145 0,31 0,16 0,12 0,23

Łódź – Lublinek 589 596 592 768 0,0 0,03 0,03 0,03

Suma        

Liczba pasażerów 2 264 118 1 892 291 1 726 003 1 879 584

Źródło: [2,3,4,5]
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Regionalne porty lotnicze
W ruchu regionalnym tradycyjnie najwięcej pasażerów 
odprawianych jest na warszawskim Okęciu (tabela 3). 
Kolejne w rankingu trzy porty lotnicze posiadają udział 
10–13% w rynku. Są to: Gdańsk, Kraków i Wrocław. Te 
cztery porty lotnicze mają w sumie 82% udział w rynku. 
Kolejne cztery porty lotnicze: Poznań, Rzeszów, Szczecin 
i Katowice, posiadają niewielki udział w rynku – pomiędzy 
3% a 5%.

Dynamika wzrostu pokazuje sukcesywną tendencję 
wzrostową liczby pasażerów w ostatnich latach. Na rysun-
ku 1 przestawiono dynamikę dla portów lotniczych, w któ-
rych udział ruchu regionalnego jest największy. W bieżą-
cym roku rewelacyjny wzrost liczby pasażerów obsługiwa-
nych w ruchu regionalnym został spowodowany działalno-
ścią OLT Express. Z pewnością od sierpnia 2012 dynamika 
wzrostu nie będzie tak duża. Można jednak oczekiwać dal-
szego systematycznego wzrostu.

Infrastruktura lotnicza
Ważnym aspektem w rozwoju ruchu regionalnego jest 
możliwość obsługi coraz większej liczby pasażerów. 
W wielu portach lotniczych w ostatnich latach nastąpiły 
duże zmiany, które miały na celu rozbudowę portu, a co 
za tym idzie obsługi coraz większej liczby osób. Poza stale 
zwiększającym się ruchem lotniczym ważnym bodźcem 
do rozbudowy było Euro 2012. W ciągu kilku lat powsta-
ły nowe terminale w Gdańsku (przepustowość 5 mln), 
Poznaniu (3,5 mln), Wrocławiu (3,2 mln), Rzeszowie (1,4 
mln), Warszawie–Modlinie (z początku 1,5 mln, a doce-
lowo 2 mln). 

Od początku lipca 2012 z portu Warszawa–Modlin 
operują linie LCC: Ryanair i Wizzair. Port posiada pas star-
towy, który umożliwia przyjęcie większości samolotów. 
Docelowo ma on mieć dwa terminale, na razie jednak nie są 
planowane z niego połączenia regionalne.

Nowym portem lotniczym będzie także Lublin, który 
w czerwcu otrzymał kod IATA – LUZ. Pierwszymi połącze-
niami otwartymi z tego lotniska w sezonie zima 2012/13 
będzie Londyn i Oslo, które będzie oferował Wizzair. Na 

razie brak informacji o połączeniach regionalnych. Lotnisko 
to, podobnie jak porty lotnicze w Krakowie i Warszawie, 
będzie posiadało połączenie kolejowe z centrum miasta. Na 
Lotnisku Chopina w War szawie połączenie kolejowe zostało 
uruchomione w czer wcu tego roku. 

Modernizacja wykonywana będzie również w MPL 
Kraków Balice. W jej ramach powstanie między innymi 
nowy terminal oraz przebudowany zostanie układ komuni-
kacyjny lotniska, w tym powiększona płyta postojowa. 
W planach jest również wykonanie nowej dwutorowej linii 
kolejowej, wraz z przystankiem kolejowym bezpośrednio 
przy terminalu. Nowy terminal będzie również wyposażo-
ny w trzy rękawy. Ukończenie prac planowane jest na rok 
2015. 

Dostępność portów lotniczych
Dużym ograniczeniem dla pasażerów jest dojazd do pol-
skich portów lotniczych. W zachodniej Europie lotnisko 
bez dojazdu koleją, metrem czy też bez połączenia z auto-
stradą lub dwujezdniową drogą z centrum miasta to rzad-
kość. W Polsce jedynie Kraków–Balice oraz Warszawa–
Okęcie posiadają połączenie kolejowe z centrum miasta. 
Takie połączenie kolejowe portu lotniczego z centrum 
miasta znacznie podnosi konkurencyjność lotniska. 
Z badań przeprowadzonych na linii Kraków Dworzec 
Główny PKP–Kraków Airport[8] wynika, że w 2006 
roku – w momencie otwarcia linii, korzystało z niej 14% 
podróżnych, a w 2010 roku już 28,5%. Połączenia takie 
znacznie skracają czas podróży do portu, a także ułatwiają 
pasażerom dostęp do portu lotniczego chociażby z dworca 
kolejowego. 

Porty lotnicze, w których ruch regionalny jest duży, 
czyli te położone blisko dużych miast jak: Warszawa, 
Gdańsk, Kraków, Wrocław, Poznań, Szczecin, mają sto-
sunkowo duży udział przewozów regionalnych. Niski wy-
nik portu Katowice–Pyrzowice (czwartego w rankingu 
ruchu ogółem) wynika z jego położenia, pomiędzy 
Krakowem a Wrocławiem. Oferta linii regionalnych 
w Pyrzowicach jest znikoma, gdyż dojazd do tego portu 
lotniczego jest zły, a lokalizacja stosunkowo daleka od 
aglomeracji. Dodatkowo istnieje bardzo dobre połączenie 
zarówno kolejowe, jak i drogowe z tymi miastami. 
Dlatego też operują stamtąd głównie linie niskokosztowe 
oraz czarterowe. Prawdo podobnie analogiczna sytuacja 
zaistnieje w Modlinie, co będzie zauważalne co najmniej 
po roku pracy.

W Bydgoszczy i Zielonej Górze ruch jest niewielki, 
jednak samorządy starają się różnymi sposobami utrzy-
mywać połączenia lotnicze z resztą Polski. Zapowiadana 
jest rozbudowa lotniska Babimost. W pierwszym etapie 
zostanie zainstalowany system ILS. W czerwcu 2011 roku 
loty po półrocznej przerwie rozpoczął Sprint Air [7]. 
W Byd goszczy z kolei swoją obecność na lotnisku 
Szwederowo miał zwiększyć OLT Express, oferując rów-
nież połączenia międzynarodowe. [1]

Rys. 1. Dynamika wzrostu regionalnych przewozów lotniczych w latach 2008–2011
Źródło: [6]
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Tempo rozwoju regionalnego ruchu lotniczego 
Do tej pory połączenia regionalne rozwijały się w tempie 
podobnym do całości ruchu lotniczego. W latach 2008–
2009 było to 9,1% przewozów lotniczych, w roku 2010 
– 9,3%, a w 2011 – 10,4%. Porównując te dane do danych 
publikowanych przez niemieckie porty lotnicze [9], gdzie 
udział ruchu regionalnego wynosi 24%, odliczając najwięk-
sze HUB-y: Frankfurt, Dusseldorf, Monachium – przy któ-
rych wzrasta do 34%, wzrost liczby połączeń regionalnych 
wydaje się nieunikniony. W Polsce po okresie kryzysu dy-
namika wzrostu wynosiła 9,6% w 2010 roku i aż 19,6% 
w 2011 roku, kiedy jedyną dużą firmą na rynku był LOT 
wraz z EuroLOT-em. 

Najnowsza prognoza ULC przewiduje pokonanie ba-
riery 30 milionów pasażerów w 2016 roku. Jeżeli do tego 
czasu poziom przewozów regionalnych zbliży się do po-
ziomu 24%, oznaczać to będzie ponad 7 milionów po-
dróżnych, czyli ponad trzykrotny wzrost w stosunku do 
roku 2011. Według planowanej oferty OLT Express na 
poziomie 2,5 miliona miejsc rocznie można było spodzie-
wać się wyniku zbliżonego do 5 milionów, jednak, jak już 
wiemy, linia funkcjonowała 3,5 miesiąca... Nie ulega wąt-
pliwości, że przewozy regionalne znacznie wzrosną, pyta-
nie brzmi tylko do jakiego poziomu i czy będą to zmiany 
na stałe. 

Do tej pory oferta regionalnych linii lotniczych skiero-
wana była głównie do klienta biznesowego, dla którego 
bardziej cenny był czas i wygoda podróży niż cena biletu. 
Pozostała grupa pasażerów jest bardzo wrażliwa na ceny, 
które obecnie w obliczu konkurencji ulegają obniżeniu. 
Przełożyło się to na duży wzrost przewozów w ruchu regio-
nalnym w pierwszej połowie 2012 roku. Pasażerowie, wy-
bierający tańsze połącznia linii OLT nie są skłonni zapłacić 
kilkakrotnie więcej za bilety u pozostałych przewoźników. 
Oznacza to, że rynek będzie miał wciąż tendencję wzrosto-
wą, lecz nie tak gwałtowną.

Konkurencja międzygałęziowa
Obecnie na rynku krajowym i regionalnym do konku-
rencji międzygałęziowej w stosunku do kolei, autokarów 
i samochodu osobowego włączyły się linie lotnicze, z bar-
dzo atrakcyjną ofertą. Im większa odległość, tym samolot 
staje się bardziej konkurencyjny. Widać to na przykładzie 
połączenia Kraków–Wrocław, gdzie następuje obecnie 
wycofywanie się linii lotniczych. Modernizowana linia 
kolejowa oraz połączenie autostradowe okazuje się zbyt 
mocną konkurencją przy takiej odległości. Odwrotnie sy-
tuacja wygląda na trasie Kraków–Szczecin. Dla tej relacji 
połączenie zarówno kolejowe, jak i drogowe jest bardzo 
czasochłonne, a koszty pokonania tej trasy samochodem 
– duże. Jeszcze niedawno loty na tej trasie były wyko-
nywane z międzylądowaniem w Poznaniu, a obecnie są 
dostępne połączenia bezpośrednie. Podobnie wygląda sy-
tuacja na trasie Kraków–Gdańsk.

Sieć autostrad wydaje się więc dużym zagrożeniem dla 
regionalnego transportu lotniczego, ale tylko na krótszych 

trasach. Dodatkowo nie wiadomo, kiedy taka sieć jako ca-
łość w Polsce powstanie. Analogicznie wygląda sytuacja 
z tradycyjną koleją. Tutaj jednak nawet na relatywnie krót-
kich połączeniach, lecz niezmodernizowanych, jak Kraków 
–Warszawa, Warszawa–Szczecin, Wrocław–Warszawa oferta 
przewoźników lotniczych jest atrakcyjna. 

Dużym zagrożeniem wydaje się być planowana od wielu 
lat Kolej Dużych Prędkości, jednak terminy realizacji tego 
projektu są wciąż bardzo odległe. Dodatkowo KDP połą-
czy jedynie największe miasta Polski środkowej, a rejony 
północne, południowe oraz wschodnie kraju znajdą się poza 
strefą oddziaływania Kolei Dużych Prędkości.

Podsumowanie
Spoglądając za naszą zachodnią granicę, widać, że szybka 
kolej, gęsta sieć autostrad i regionalny transport lotniczy 
doskonale współgrają ze sobą, a dworce szybkiej kolei 
ICE znajdują się bezpośrednio w terminalach takich por-
tów lotniczych, jak Kolonia/Bonn czy Frankfurt. Warto 
zauważyć, że sieć portów lotniczych jest znacznie gęstsza 
niż w Polsce, podobnie jak autostrad i szybkiej kolei, która 
w Polsce nie istnieje, a udział lotniczych połączeń regional-
nych dochodzi do ponad 30% całości.

Wróży to dobrze naszemu rynkowi lotniczemu, który 
według prognozy ULC w 2016 roku ma wzrosnąć o 50% 
w porównaniu do 2011 roku i osiągnąć 30 milionów pasa-
żerów, a w 2030 aż 60 milionów obsłużonych pasażerów. 
Zależności międzygałęziowe tego segmentu transportu po-
winniśmy traktować nie jako rywalizację, lecz myśleć o wza-
jemnym uzupełnianiu się i współpracy z korzyścią dla 
klienta – nas.
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Wprowadzenie
Artykuł stanowi drugą część analizy przystanków związa-
nych z liniami Tramwaju Plus. Pierwszy, poświęcony funk-
cjonalności przystanków, ukazał się w tegorocznym TMiR, 
numer 9 [1].

Przystanek to miejsce, z którego rozpoczyna się podróż 
komunikacją zbiorową, stanowi więc on obok taboru jej 
swoistą wizytówkę. Szczególnego znaczenia wygląd przy-
stanków nabiera w przypadku linii o funkcjach turystycz-
nych, wiodących z lotnisk, dworców kolejowych czy auto-
busowych do miejsc zainteresowania: zabytkowych cen-
trów miast lub innych walorów krajoznawczych, bądź też 
obiektów widowiskowych o znaczeniu ponadlokalnym. Z li-
nii takich, przynajmniej okresowo, w większym stopniu 
korzystają przyjezdni niż stali mieszkańcy, często wówczas 
wyrabiając sobie pierwsze zdanie o danym mieście. Stąd 

1  © Transport Miejski i Regionalny, 2012. 

WyPoSAżeNie i WizeRuNeK PRzySTANKóW 
TRAMWAju PLuS We WRoCłAWiu1

Streszczenie. Artykuł stanowi drugą część analizy przystanków związa-
nych z liniami Tramwaju Plus. W poprzedniej części (2012/9) zajmowa-
no się głównie funkcjonalnością i dostępnością przystanków, natomiast 
w niniejszej pracy skupiono się na wizerunku, jaki tworzy wyposażenie 
miejsc zatrzymań nowej oferty przewozowej Wrocławia. Wygląd poszcze-
gólnych przystanków nie jest jednolity, a często nie jest nawet zbliżony 
do siebie. Największe różnice zauważalne są pomiędzy poszczególnymi 
typami przystanków. Te nowo wybudowane posiadają futurystyczne wia-
ty, duże tablice z nazwami przystanków i elektroniczne tablice informacji 
pasażerskiej, co upodabnia je do stacji metra. Istniejące wcześniej, a prze-
budowane przystanki, otrzymały zróżnicowaną stylistykę, w jednym 
przypadku podobną do miejsc zatrzymań z pierwszej grupy, w innych 
odmienną, przy czym nie stosowaną dotychczas w mieście, a w innych 
typową dla zwykłych linii tramwajowych. Całości mozaiki dopełniają 
przystanki w ogóle niezmieniane o dwojakiej stylistyce. Można było li-
czyć, że znaczące inwestycje związane z projektem Tramwaju Plus pozwo-
lą na stworzenie nowego wizerunku miejskiego transportu zbiorowego. 
Temu celowi mogła służyć jednolita i unikalna stylistyka miejsc zatrzy-
mań. Niestety liczne niekonsekwencje i nieprawidłowości, będące często 
efektem pozornych oszczędności, pozwalają dojść do wniosku, że pod 
względem krajobrazowym nie udało się nadać projektowi Tramwaju Plus 
cech jednolitego produktu rynkowego, który byłby w stanie poprawić 
wizerunek wrocławskiej komunikacji zbiorowej. Przystanki analizowa-
nych linii nie stały się miejscami jednolitymi znaczeniowo, które można 
by zawsze bezpośrednio utożsamiać z nową ofertą transportu publicznego 
we Wrocławiu. W artykule poruszono również kwestie przystosowania 
infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz nie zawsze traf-
nych nazw przystanków.
Słowa kluczowe: Tramwaj Plus we Wrocławiu, przystanki tramwajowe, 
wizerunek, przystosowanie dla niepełnosprawnych, nazwy przystanków

duża uwaga powinna być w tym przypadku przykładana 
nie tylko do funkcjonalności przystanków, ale też do ich 
wyglądu, projektu wyposażenia, kolorystyki, które powin-
ny być zgodne z systemem identyfikacji wizualnej miejsc 
promowanych przez miasto. Jednak charakter przystan-
ków ma również duże znaczenie dla codziennie z nich ko-
rzystających mieszkańców danej miejscowości. 

Przykładami linii łączących główne dworce: kolejowy 
i autobusowy oraz centrum miasta z potężnym obiektem 
widowiskowym (Stadionem Miejskim na EURO 2012) są 
trzy linie Tramwaju Plus we Wrocławiu. Przybliżenie całe-
go projektu Tramwaju Plus oraz szersza charakterystyka 
niektórych aspektów funkcjonalności jego przystanków zo-
stała zawarta w poprzednim artykule autora, natomiast ni-
niejsza praca skupia się na elementach wyposażenia przy-
stanków (które też wpływają na ich funkcjonalność) i ich 
wizerunku.

Przestrzenie służące pieszym, a więc również przystanki 
i drogi dojścia do nich, powinny być kształtowane odmien-
nie niż tradycyjne ulice, ponieważ stworzenie otoczenia 
przyjaznego pieszym wymaga więcej detali służących in-
nym celom, a te trzeba staranniej opracować. Oświetlenie, 
zieleń, fontanny, nawierzchnie, słupy i wiaty przystankowe, 
ławki, kosze na śmieci, słupy ogłoszeniowe, kioski, inne 
obiekty małej architektury, a być może nawet dzieła sztuki2 
– to wszystko elementy „umeblowania przestrzeni publicz-
nej”, mogącego stworzyć obiekty o unikatowym charakte-
rze [2]. Niestety potencjał interesującego ukształtowania 
tej przestrzeni, przy okazji tworzenia linii Tramwaju Plus, 
nie został wykorzystany.

Badania terenowe krajobrazu przystanków przeprowa-
dzono w marcu i kwietniu 2012 roku w momencie urucho-
mienia wszystkich trzech linii Tramwaju Plus po stałej tra-
sie. Wyposażenie badanych przystanków najlepiej analizo-
wać osobno dla trzech grup przystanków przedstawionych 
w poprzednim artykule. Wyróżniono w nim trzy typy:

•	 24 przystanki na nowo wybudowanych trasach, które 
cechują się w miarę jednolitym wyglądem, choć i w 
tym względzie można zauważyć pewne niekonse-
kwencje;

•	 15 przystanków przebudowywanych, rozlokowanych 
wzdłuż istniejących wcześniej tras, które otrzymały 

2 Warto tu podać przykłady francuskie: w Paryżu przy paryskiej linii T3 Sophie 
Calle i Frank Gehry ustawili rzeźbę Le Téléphone, w Bordeaux przy moście Pont 
de Pierre znajduje się biały „lew empatyczny” projektu Xaviera Veilhana, dzieła 
sztuki są też wystawiane przy linii tramwajowej na Place Masséna w Nicei [2].
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zróżnicowaną stylistykę, jednocześnie – poza jednym 
wyjątkiem – odmienną od miejsc zatrzymań pierw-
szej grupy;

•	 49 przystanków w ostatnim czasie niezmienianych, 
typowych dla obszaru całego miasta, a posiadających 
dwojaki wygląd: inny w centrum, a inny poza nim.

Dobór i charakter elementów zastosowanych w przy-
padku każdej z tych grup różni się. W efekcie niemożliwe 
jest jednoznaczne utożsamianie wyglądu przystanków z li-
niami mającymi zapewniać wyższą jakość podróżowania. 
Korzystają one zarówno z przystanków nowoczesnych pod 
względem wyposażenia, jak i z istniejącej już od wielu lat 
infrastruktury. Sytuacja ta pozostaje w sprzeczności ze 
światową tendencją, zgodnie z którą każde miasto wypra-
cowuje typowe dla siebie formy przystanków, stosowane na 
całym swoim obszarze.

Wyposażenie nowo wybudowanych przystanków tramwajowych
Nawierzchnia nowo wybudowanych przystanków (fot. 1, 
2) wykonana jest z szarych granitowych płyt, a pasy wska-
zujące skrajnię peronów z płyt piaskowcowych lub grani-
towych o żółtym odcieniu. Te drugie posiadają specjalne 
guzki, przy czym w przypadku trasy na Gaj zostały one wy-
rzeźbione w kamieniu, co się nie sprawdziło3, stąd tworząc 
trasę na Kozanów i Stadion Miejski, zastosowano guzki wy-
konane z metalu. Pochylone odcinki dojściowe na perony 
posiadają nawierzchnię z drobnej kostki granitowej, przy 
czym w przypadku trasy na Kozanów i Stadion Miejski jest 
ona nieobrobiona, nierówna (fot. 3), stwarzając niebezpie-
czeństwo potknięcia się, zwłaszcza jeśli potencjalny pasażer 
będzie biegł do tramwaju. Stanowi to też utrudnienie dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i kobiet 
chodzących w butach na wąskich obcasach.

Wystrój przystanków przy nowo wybudowanych od-
cinkach nawiązuje do rozwiązań stosowanych w metrze. 
Świadczą o tym głównie tablice z nazwami przystanków, 
które zostały umieszczone na potężnych stojakach równo-
legle do kierunku jazdy. W każdym miejscu zatrzymania 
ustawiono po kilka takich tablic, czasem w odległości za-
ledwie kilku metrów od siebie (fot. 13). Niestety znaczna 
powierzchnia tablic nie została w efektywny sposób zapeł-
niona napisem z nazwą przystanku, ponadto nietypowe 
jest jego usytuowanie (tekst nie jest wyśrodkowany, tylko 
oddalony o stałą odległość od lewej krawędzi, co przy 
dłuższych napisach sprawia dziwne wrażenie (fot. 4a,b). 
Dotychczas we Wrocławiu nazwy przystanków były 
umieszczane prostopadle do kierunku jazdy na szczycie 
słupków przystankowych, stąd nowe rozwiązanie pozo-
staje w sprzeczności z przyzwyczajeniami wrocławian. 
Zgodnie z przyjętą praktyką nazwy przystanków powin-
ny być umieszczane konsekwentnie w tych samych lub 
podobnych miejscach w całym mieście, stąd wskazanym 
jest, by pojawiły się (także) na potężnych słupach przy-

3 Zapewne pod wpływem mrozu część guzków uległa rozkruszeniu. Być może za-
stosowano za mało odporny materiał.

stankowych zastosowanych przy nowych trasach. 
Znajdują się na nich tylko znaki D-17 (przystanek tram-
wajowy; ewentualnie również D-15 – przystanek autobu-
sowy), tablica elektroniczna informacji pasażerskiej, prze-
szklona gablota i czasami napis mówiący o tym, że przy-
stanek jest podwójny (fot. 5). Warto zwrócić uwagę, że we 
Francji zwykle nie stosuje się symbolu przystanku, gdyż 
indywidualna architektura przystanku jest już wystarcza-
jącym znakiem, czasem stając się nawet dominantą prze-
strzeni. Miluza jako symbol tramwaju przyjęła parę pio-
nowych pierścieni, Montpellier – po cztery podświetlone 
wieczorem szpiczaste słupy, Lyon – po dwa, a Strasburg 
– wysokie kolumny w środku peronu. Jedynie Nicea 
wprowadziła tarczę z wyciętą literą „T” na wysokim, wi-
docznym z daleka słupie [2]. W Polsce jednak obowiązek 
umieszczenia odpowiedniego znaku jest narzucony przez 
prawo.

Fot. 1 
Stylistyka przystanków  
zlokalizowanych przy nowo 
wybudowanych trasach  
tramwajowych na Kozanów 
(przystanek „Pilczycka (Anima)”) 

Fot. 2.  
Stylistyka przystanków zlokalizo-
wanych przy nowo wybudowanej 
trasie tramwajowej na Gaj 
(przystanek „Bardzka”).

Fot. 3.  
Wybrukowane nierówną kostką dojście do nowo powsta-
łego przystanku „Kolista” ze stojącym pośrodku słup-
kiem, na którym zainstalowany będzie przycisk detekcji 
pieszych na przejściu przez torowisko. W głębi widoczny 
potężny słup przystankowy, na którym nie umieszczono 
napisu z nazwą przystanku. Widnieje ona dopiero na 
osobnej tablicy niejako ukrytej za tym słupem. Po prawej 
fragment zadaszonego parkingu dla rowerów.

Fot. 4. Nieefektywne wykorzystanie powierzchni tablic z nazwami przystanków: a) przysta-
nek Gaj, b) przystanek Świeradowska
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Wiaty, z reguły dość długie, pozbawione są bocznych 
ścianek, w związku z czym umiarkowanie chronią od wiatru, 
a skośny, wznoszący się dach powoduje, że nawet lekko zaci-
nający deszcz pada pod schronieniem. Ich rola ochronna jest 
więc niewielka, pełnią bardziej funkcje symboliczne, określa-
jąc przeznaczenie przestrzeni. Wiaty składają się z szarego, 
metalowego stelażu, pomiędzy którym znajdują się przezro-
czyste tafle szkła. Jedynym akcentem kolorystycznym są zie-
lone wykończenia ścian i obramowania tablic z informacją 
pasażerską, na których dodatkowo znajduje się nazwa przy-
stanku. Na szczęście uniknięto błędu z poprzednich lat, gdy 
często rozkłady umieszczane były nad ławkami. Tych w sto-
sunku do długości wiat jest za mało. Ławki posiadają wydzie-
lone metalowymi przegródkami siedziska, uniemożliwiające 
leżenie, co ma przeciwdziałać okupowaniu ich przez bez-
domnych. Ponadto na wyposażenie składają się kubły na 
śmieci, stojaki służące opieraniu się (fot. 6) i barierki (niektó-
re ze stylizowaną literą W) – wszystko wykonane z metalu, 
w kolorze szarym, co stanowi utrudnienie dla osób słabowi-
dzących. Na niektórych przystankach umieszczono jeszcze 
automaty biletowe, a na przystankach „Kolista” i „Morwowa” 
– jako jedynych z nowo zrealizowanych – zadaszone parkingi 
dla rowerów (w ramach dopiero rozwijającej się we Wrocławiu 
idei „bike & ride” – fot. 3, 13).

tu ścianki boczne (wykorzystywane do ekspozycji reklam) 
i razem z potężnymi słupami przystankowymi utrudniają 
przejście na i tak wąskich peronach. Najgorzej sytuacja ma 
się jednak na sąsiednim przystanku autobusowym, gdzie po-
między krawędzią peronu a ściankami wiat jest mniej niż 1 
metr, a żółty pas określający skrajnię ogranicza tę odległość 
do mniej niż 0,5 metra. W trójkątnej przestrzeni pomiędzy 
przystankami tramwajowymi a wspomnianym przystankiem 
autobusowym zaaranżowano dodatkowe miejsce oczekiwa-
nia na pojazd i odpoczynku z metalowymi ławkami ułożony-
mi w wycinki kół i niskimi lampami ciągnącymi się wzdłuż 
krawędzi chodników. Niestety przez długi czas w przestrze-
ni tej nie posadzono żadnej zieleni, przez co stwarzała ona 
wyjątkowo przygnębiające wrażenie (fot. 8a, b), natomiast 
obecnie rosną tu niskie krzewy, które nie wypełniają jednak 
całej powierzchni klombów i nie tworzą atrakcyjnej kompo-
zycji. A przecież miejsce to powinno stać się reprezentacyj-
nym salonem miasta, budzącym pozytywne emocje zaraz po 
opuszczeniu dworca autobusowego lub kolejowego. Ponadto 
układ ścieżek utrudnia przejście pomiędzy przystankami róż-
nych środków transportu, a dodatkowo nie zostały do niego 
dostosowane wiaty na przystanku tramwajowym, zmuszając 
do deptania zasadzonej roślinności (fot. 9a, b).

Fot. 5.  
Jeden z potężnych słupów przystankowych, jakie 
stoją na większości przystanków przy nowo 
wybudowanych trasach tramwajowych, oraz 
jedna z tablic z nazwą przystanku, ustawionych 
przy wszystkich nowych miejscach zatrzymań

Fot. 6. 
Stojak mający służyć pasaże-
rom do opierania się i tablica 
z nazwą na przystanku 
stosowana na przystankach 
przy nowych trasach na Gaj, 
Kozanów i do Stadionu 
Miejskiego.

Wyposażenie pozostałych przystanków Tramwaju Plus
Wyposażenie pozostałych przystanków Tramwaju Plus jest 
bardzo zróżnicowane. W podobny sposób do nowo powsta-
łych przystanków wyposażono znacznie przebudowane przy-
stanki „Dworzec Autobusowy”, przy czym w tym przypad-
ku w ogóle zrezygnowano z zielonych akcentów, stąd całość 
utrzymana jest w szarych barwach (fot. 7). Wiaty otrzymały 

Fot. 7.  
Utrzymane w szarych barwach 
wyposażenie przystanku 
„Dworzec Autobusowy”

Fot. 8 a, b. Trójkątny skwer pomiędzy przebudowanymi przystankami tramwajowymi a 
przeniesionym przystankiem autobusowym przy centralnym dworcu autobusowym przed 
obsadzeniem roślinnością.

a)

b)
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Trzeba z przykrością przyznać, że żaden z nowych lub 
przebudowanych przystanków związanych z Tramwajem 
Plus nie został w interesujący sposób ozdobiony zielenią, na 
co zwykle pozwalało miejsce. Otoczenie obsiano trawą, do-
dając czasem żywopłot, natomiast wzdłuż niektórych od-
cinków nowych tras zasadzono platany. W żadnym przy-
padku nasadzenia nie tworzą atrakcyjnej kompozycji geo-
metrycznej, nie cechują się zróżnicowaną lub kontrastową 
kolorystyką. A przecież odpowiednio ukształtowana zieleń 
może stanowić znaczącą wartość dodaną, podkreślać ekolo-
giczne zalety komunikacji szynowej i uprzyjemniać oczeki-
wanie na pojazd. Wielką rolę do zieleni towarzyszącej przy-
wiązuje się we Francji, np. w Orleanie przy okazji budowy 
pierwszej linii tramwajowej posadzono 1300 drzew [2]. 
Nigdzie też w obręb lub otoczenie przystanków nie wpro-
wadzono dzieł sztuki. Wyniki obserwacji odnoszące się do 
przystanków linii Tramwaju Plus potwierdzają badania do-
tyczące wrocławskich rond [3], w przypadku których 
stwierdzono brak przemyślanej koncepcji ich zagospodaro-
wania, sprowadzającego się z reguły do najprostszego ob-
siania wyspy pośrodku ronda trawą. Władze miasta nadal 
wydają się nie przykładać należytej wagi do zieleni miej-
skiej, chyba nie zdając sobie sprawy z jej wpływu na kształ-
towanie wizerunku nowoczesnego miasta. Otoczenie przy-
stanków powinno być tak ukształtowane, żeby nie tylko 
prowadziły do nich wygodne dojścia, ale także zapewnione 
były przyjemne warunki oczekiwania. Niestety, jeśli są one 
umieszczone „pośrodku niczego” (gdy otoczenie nie jest 
w ogóle bądź jest tylko tymczasowo zagospodarowane) 
albo w zgiełku wielopasmowej arterii, to wrażenie wywie-
rane na potencjalnych pasażerach nie jest pozytywne.

Inne przebudowane przystanki uzyskały wyposażenie 
standardowych miejsc zatrzymań we Wrocławiu, co nie po-

Fot. 9. Niedostosowanie układu wiaty na przystanku tramwajowym „Dworzec Autobusowy” 
w kierunku Gaju do układu ścieżek na skwerze rozciągającym się w kierunku sąsiedniego 
przystanku autobusowego (widoczny w głębi na fot. 9b).

a)

b)

Fot. 10.  
Zbyt blisko siebie ustawione słupek 
przystankowy, podpora elektronicznej 
tablicy informacyjnej i barierka utrud-
niają korzystanie z przystanku 
„Kamienna” osobom na wózkach 
inwalidzkich (nie są one w stanie 
zapoznać się z rozkładami i innymi 
informacjami dla pasażerów umieszczo-
nymi w gablocie z tyłu słupka). Do liczby 
kursujących tu linii nie dostosowano 
liczby miejsc na słupku przystankowym 
służących wpisywaniu ich numerów.

maga w budowaniu przekazu o nowej jakości podróżowa-
nia liniami Tramwaju Plus. Wyróżnia się tu przystanek 
„Kamienna” w kierunku centrum z elektroniczną tablicą 
informacji pasażerskiej4 i nową formą słupka przystanko-
wego, przy czym oba te elementy umieszczono zbyt blisko 
siebie i za blisko barierki, przez co do części rozkładów i ko-
munikatów osoby na wózkach inwalidzkich nie mają 
w ogóle dostępu (fot. 10). Szczególnie dziwi zastosowanie 
typowej infrastruktury na przystankach na ulicy Glinianej, 
których rozwiązanie stanowi nowość w skali całego miasta, 
wprowadzoną specjalnie dla Tramwaju Plus, co można było 
dodatkowo podkreślić ich wyposażeniem. Zbyt wąskie przy-
stanki „Galeria Dominikańska” otrzymają nowe wiaty bez 
ścianek bocznych, co ma poprawić możliwość przejścia5.

Zarówno przystanki przebudowywane, jak i te niezmie-
niane, posiadają obecnie trzy rodzaje słupków przystanko-
wych: typowe, dawniej niebieskie, a obecnie szare, stosowa-
ne w kilku podobnych wariantach od kilkudziesięciu już lat 
(fot. 11a), stylizowane na historyczne, lokalizowane od 
trzech lat w centrum miasta (fot. 11b) oraz wprowadzane 
od niedawna słupki składające się z ułożonych w dwóch 
płaszczyznach dwóch spłaszczonych prostopadłościanów 
(fot. 11c). Ten ostatni typ ma niestety zbyt mało miejsca na 
rozkłady i komunikaty dla pasażerów, a w niektórych przy-
padkach również zbyt mało pól do wpisywania numerów 
linii (wspomniany przypadek przystanku „Kamienna”). 
Ponadto nazwa przystanku jest na nim umieszczona dopiero 
pod znakiem D-17. Takie zróżnicowanie (do trzech wyżej 
wymienionych dochodzi jeszcze czwarty typ słupka stawia-
ny przy nowych trasach) nie jest zjawiskiem pozytywnym 
i również nie sprzyja powstawaniu jednoznacznych skoja-
rzeń związanych z Tramwajem Plus. Na przystankach, które 

4 W tablice elektroniczne została również wyposażona większość przystanków 
w ciągu ulicy Legnickiej, w tym również autobusowe, chociaż z większości z nich 
przy obecnym, zmienionym układzie linii odjeżdżają wyłącznie autobusy nocne 
oraz podmiejskie, a tych drugich system nie obejmuje. Tablice elektroniczne do 
lipca br. zamontowano na większości przystanków Tramwaju Plus, jednak nadal 
pozostają w fazie testów.

5 W marcu 2012 r. nowe wiaty otrzymał wyłącznie przystanek w kierunku Stadionu 
Olimpijskiego. Również w przypadku tego niewielkiego projektu widać niekon-
sekwencję, gdyż zamontowana infrastruktura to trzy krótkie wiaty, natomiast na 
przystanku w przeciwnym kierunku stanie jedna wieloprzęsłowa wiata (jednak do 
lipca jeszcze tego nie uczyniono).
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nie zostaną wyposażone w elektroniczne tablice informacji 
pasażerskiej, wskazane byłoby przygotowanie odpowiednio 
dużych napisów o możliwych kierunkach podróży z określo-
nego przystanku. Dzięki temu osoby przyjezdne, nie znające 
dobrze miasta i jego sieci komunikacji miejskiej, nie będą 
zmuszone do studiowania rozkładów, tylko już zbliżając się 
do przystanku, będą w stanie zorientować się, czy odjeżdża-
ją z niego pojazdy w interesującym je kierunku.

Podobnie jak na innych wrocławskich przystankach ko-
munikacji miejskiej w miejscach zatrzymań Tramwaju Plus 
niedostateczna jest informacja pozwalająca turyście czy in-
nemu przyjezdnemu na odnalezienie się w przestrzeni mia-
sta. W tym względzie jedyne, co się zmieniło w stosunku 
do badań z końca 2010 roku [4], to większa liczba standów 
z planami fragmentów miasta, z których część zlokalizowa-
no w pobliżu przystanków. Standy te związane są jednak 
bardziej z ciągami ruchu pieszych niż z infrastrukturą ko-
munikacji miejskiej, podobnie stylizowane kierunkowska-
zy, z których żaden nie pojawił się bezpośrednio na lub przy 
przystanku. Do lipca 2012 roku na przystankach nie poja-
wiły się schematy komunikacji miejskiej6, nie mówiąc już 
o postulowanym wpisaniu w nie głównych atrakcji tury-
stycznych miasta [4]. A doskonale do tego nadawałyby się 
potężne słupy przystankowe czy długie wiaty przy nowych 
trasach tramwajowych. Odpowiednie schematy dostępne 
są tylko na stronach internetowych miasta, co jest przydat-
ne jedynie na etapie planowania podróży, a nie jej realizacji. 

6 Jedynie na czas rozgrywek EURO 2012 powieszono w gablotach przystankowych 
i w pojazdach schematy dojazdu na stadion z zaznaczoną siecią wszystkich (w tym 
specjalnych) linii tramwajowych oraz specjalnych linii autobusowych.

Trudno wymagać, aby turysta – często przyzwyczajony do 
rozbudowanej informacji terenowej w innych miastach – 
wcześniej drukował sobie schemat z Internetu. Należy więc 
tylko potwierdzić wniosek Chylińskiej i Kosmali [4], że dla 
osób odpowiedzialnych za rozwój turystyki we Wrocławiu 
środki transportu miejskiego nie są istotne i zakłada się, że 
odwiedzający Wrocław będą poruszać się pieszo.

Przystosowanie infrastruktury przystanków  
do potrzeb osób niepełnosprawnych
Wyposażając przystanki Tramwaju Plus, w zbyt małym 
stopniu zadbano o potrzeby osób niepełnosprawnych. 
Przygotowując elektroniczne tablice przystankowe, infor-
mujące o kolejności i godzinie przyjazdu poszczególnych linii 
oraz czasie oczekiwania na nie, nie zadbano o wyposażenie 
ich w zestaw głośnomówiący, który niewidomy mógłby sa-
modzielnie uruchomić przyciskiem. Tego typu tablice znaj-
dują się na przykład na wybranych przystankach na zmo-
dernizowanej trasie tramwajowej na Alejach Jerozolimskich 
w Warszawie [5]. Problemem dla osób poruszających się na 
wózkach i słabo widzących są też zbyt wysoko umieszczone 
rozkłady jazdy. Dotyczy to w zasadzie wszystkich rodzajów 
przystanków. W większości miejsc zatrzymań Tramwaju 
Plus znajduje się tylko jedna gablota z rozkładami i papie-
rową informacją pasażerską, podczas gdy dość długie wiaty 
i potężne słupy przystankowe na nowo powstałych przy-
stankach umożliwiały przygotowanie przynajmniej dwóch 
gablot, z których chociaż jedna mogła znajdować się nieco 
niżej. Warto też przypomnieć, że relatywnie mały napis z na-
zwą przystanku w stosunku do całej tablicy na nowo powsta-
łych przystankach, jak również brak konsekwencji w miejscu 
umieszczenia nazw na przystankach należących do różnych 
grup, nie ułatwiają korzystania z tramwajów osobom słabo 
widzącym. Dużo ciężej jest im najpierw zlokalizować, a po-
tem jeszcze odczytać nazwę przystanku, jadąc pojazdem ko-
munikacji zbiorowej.

Wyposażenie wszystkich nowych przystanków (takie 
jak barierki, ławki, kosze na śmieci czy niektóre gabloty z roz-
kładami) nie wyróżnia się swoją kolorystyką. Elementy te 
są zwykle jednakowo szare, co przy granitowym tle na-
wierzchni utrudnia dojrzenie ich przez osoby słabo widzące. 
Taki sam problem mogą sprawiać szklane ściany wiat, 
oznaczone tylko kilkoma trawionymi kółkami. Niestety, 
jak w wielu innych przypadkach, projektanci przedłożyli 
elegancki wygląd infrastruktury ponad bezpieczeństwo 
osób niepełnosprawnych. Zastosowanie kontrastujących ze 
sobą barw zamiast szarości z pewnością zmniejszyłoby moż-
liwość wpadnięcia na wystające elementy wyposażenia pe-
ronu [5] lub dojrzenie nośników ważnych informacji. Na 
szczęście wyposażenie jest z reguły poprawnie rozmieszczo-
ne, to znaczy w odległości przynajmniej 1 metra od skrajni, 
tak by osoby poruszające się na wózkach mogły bez proble-
mu je ominąć, a osoby słabo widzące i niewidome nie ryzy-
kowały wyjściem z pojazdu wprost na metalowy śmietnik 
czy słupek przystankowy [5]. Negatywny wyjątek stano-
wią tu zbyt wąskie przystanki w otoczeniu dworców, wspo-
mniany już przystanek „Kamienna” w kierunku centrum 

Fot. 11.  
Różne rodzaje słupków przystankowych 
stosowanych we Wrocławiu: a) typowe, b) 
stylizowane na historyczne, c) nowoczesne

a) b)

c)
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oraz przystanek „Kolista”, gdzie prawie pośrodku wejścia 
na peron stoi słupek z przyciskiem detekcji pieszego na 
przejściu dla pieszych (fot. 3).

Pod jednym względem wszystkie przystanki linii 
Tramwaju Plus wyróżniają się pozytywnie. Skrajnia pero-
nów, jak również ich początek i koniec, są wyraźnie oznako-
wane płytkami chodnikowymi w żółtym kolorze i o innej 
fakturze, z tzw. guzami (fot. 12). Oznakowanie skrajni nie-
wątpliwie znacząco wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa 
osób niewidomych i słabo widzących, które są w stanie za-
równo wyczuć, gdzie zaczyna się obszar przystanku, jak 
i gdzie nie należy stawać, a co za tym idzie, są bezpieczne 
w jego obrębie. Prowadzący pojazd ma znacznie ułatwioną 
pracę, gdyż ograniczone zostaje zagrożenie zahaczenia nie-
widomego lusterkiem [5].

Fot. 12. 
Wyróżnienie skrajni peronu na przystanku 
„Bardzka” w kierunku Gaju. Widoczny 
jest również specjalny krawężnik, mający 
ułatwić obsługę przystanku przez autobu-
sy (podjazd jak najbliżej krawędzi pero-
nu), które w związku z obecną organiza-
cją ruchu jednak się tu w ogóle nie 
zatrzymują.

Nazwy przystanków
Prawidłowo opracowane nazwy przystanków mogą prze-
kazać podróżnemu wiele niezbędnych informacji. Z per-
spektywy turystów najlepiej, żeby jednoznacznie kojarzy-
ły się z atrakcjami turystycznymi. Niestety, jak zauważyli 
Chylińska i Kosmala [4], nazwy wrocławskich przystan-
ków rzadko przekazują treści przydatne dla turystów, 
a zbudowanie nowych tras i uruchomienie nowych linii 
niewiele w tym względzie zmieniło (tab. 1). Określenia 
przystanków sprowadzają się zwykle do nazwy ulicy, przy 
czym z reguły przecznicy, a nie ulicy, którą przebiega linia 
komunikacji miejskiej, nawet jeśli znajduje się na niej tylko 
jeden przystanek. W ostatnim czasie zauważa się jednak 
w tym względzie pewną poprawę, wprowadza się bowiem 
w nawiasach nazwy obiektów użyteczności publicznej czy 
instytucji, np. „Zachodnia (stacja kolejowa)” czy „Pilczycka 
(Anima)” w pobliżu domu kultury „Anima”. Wiele nazw 
jest jednak w związku z tym zbyt długich, ponadto brak 
jest konsekwencji w zapisie pomiędzy tablicami na przy-
stankach a komunikatami wyświetlanymi w pojazdach (na-
wiasy w pierwszym przypadku, średnik oddzielający człony 
w drugim). Nadal jednak wiele ważnych dla turysty obiek-
tów pozostaje anonimowych z perspektywy pasażera komu-
nikacji miejskiej. Jako przykłady można wskazać Muzeum 
Narodowe (przy przystanku „Urząd Wojewódzki”), Filhar-

monię (przy przystanku „Plac Legionów”), Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej (przy przystanku „Plac Strzegomski”) czy 
park Szczytnicki przy wschodnim skraju linii 33Plus.

Budowa nowych tras tramwajowych pociągnęła za sobą 
powstanie tylko jednego przystanku o nazwie, która tury-
stom może się jednoznacznie kojarzyć z obiektem z ich per-
spektywy interesującym, chodzi mianowicie o Stadion 
Miejski. Linie Tramwaju Plus, chociaż obsługują większość 
głównych i drugorzędnych węzłów komunikacyjnych, za-
trzymują się przy dużo mniej niż połowie przystanków roz-
poznawalnych turystycznie (5 z 14). Przy czym największe 
znaczenie ma tu przecinająca okolice Rynku linia 33Plus 
(cztery przystanki należące do tej grupy), podczas gdy linia 
31Plus obsługuje z tej grupy wyłącznie przystanek „Stadion 
Wrocław (Królewiecka)”, natomiast linia 32Plus – żadnego.

Linie 31Plus i 32Plus w kierunku Stadionu Miejskiego 
posiadają osobne przystanki przy centralnym dworcu auto-
busowym i głównym dworcu kolejowym, natomiast w kie-
runku Gaju – tylko jeden, określany wyłącznie nazwą 
„Dworzec Autobusowy”. Osoby nieznające topografii mia-
sta, a pragnące udać się po zakończonym meczu na stację 
kolejową, mogą uznać, że wymienione linie wcale nie jadą 
w interesującym ich kierunku. Warto dodać, że przystanek 
„Dworzec Główny PKP” dzieli od najbliższego wejścia na 
dworzec ponad 300 m (i jedno przejście dla pieszych), a od 
wejścia do korytarza prowadzącego na perony ponad 400 m 
(mowa tu o właściwym dworcu, nie o dworcu tymczaso-
wym na czas remontu tego pierwszego). Ponadto, dworca 
z tego przystanku nie widać. Z kolei przystanek „Dworzec 
Autobusowy” dzieli od tylnego wejścia i jednocześnie wspo-
mnianego korytarza 300 m (i przynajmniej dwa przejścia 
dla pieszych), a trzeba dodać, że po zakończeniu remontu 
dworca również przy tylnym wejściu będą działać kasy bi-
letowe. Nie są to odległości godne nowoczesnego węzła 
multimodalnego, ponadto wskazują, że nazwy przystanków 

Główne i drugorzędne węzły komunikacyjne Wrocławia  
oraz przystanki tramwajowe o nazwach „czytelnych” turystycznie  

po uruchomieniu linii Tramwaju Plus
Główne węzły komunika-

cyjne (zewnętrzna dostęp-
ność komunikacyjna)

Drugorzędne węzły komu-
nikacyjne (wewnętrzna 

dostępność komunikacyjna)

Przystanki o nazwach  
„czytelnych” turystycznie

1. Dworzec Główny PKP
2. Dworzec Autobusowy
3. Dworzec Nadodrze
4. Port Lotniczy
5. Zachodnia (stacja ko-

lejowa)/stacja kolejowa 
Wrocław Mikołajów

1. Arkady
2. Galeria Dominikańska
3. Kromera
4. Plac Grunwaldzki
5. Plac Jana Pawła II

1. Hala Targowa
2. Katedra
3. Most Grunwaldzki
4. Ogród Botaniczny
5. Opera
6. Podwale
7. Rynek
8. Stadion Olimpijski
9. Stadion Wrocław (Królewiecka)
10. Stadion Wrocław (Lotnicza)
11. Świdnicka
12. Uniwersytecka
13. Uniwersytet
14. Zoo

Uwagi: Jednostki dodane przez autora wyróżniono kursywą. Nazwy przystanków związanych 
z Tramwajem Plus wyróżniono podkreśleniem. Na stacji Wrocław Mikołajów, jako jedynej poza Dworcem 
Głównym, zatrzymują się pociągi klasy InterCity, zapewnia ona dobrą dostępność do zachodniej części 
miasta, w tym do Stadionu Miejskiego, stąd uznanie jej za główny węzeł komunikacyjny. Jako ważny 
węzeł komunikacyjny określana jest też w planach władz miejskich. Z przystankiem „Stadion Wrocław 
(Lotnicza)” związany jest przystanek kolejowy Wrocław Stadion, jednak zatrzymują się na nim tylko 
pociągi osobowe na mało znaczącej w turystycznym ruchu przyjazdowym do Wrocławia linii z Głogowa, 
w związku z czym nie uznano tego miejsca za węzeł główny.

Tabela 1



TransporT miejski i regionalny 10 2012

34

nie są chyba najlepszą podpowiedzią dla osób niezoriento-
wanych w topografii miasta. Warto tu tylko zwrócić uwa-
gę, że wygodny węzeł przesiadkowy powinien charaktery-
zować się przede wszystkim możliwie najkrótszymi i naj-
wygodniejszymi drogami, które pokonuje się przy przesia-
daniu, staje się tu niezbędne pogodzenie sprzeczności po-
między wymogami rozległej przestrzeni przeznaczonej dla 
pojazdów a atrakcyjnym, wygodnym i bezpiecznym doj-
ściem [2].

Wątpliwości budzą również niektóre określenia przy-
stanków na nowo wybudowanych odcinkach sieci. Nazwy 
krańcówek linii 31Plus i 32Plus (odpowiednio: „Stadion 
Wrocław (Królewiecka)” i „Kozanów (Dokerska)”) zbudo-
wane są odwrotnie niż inne tego typu określenia w mieście 
(najpierw nazwa ulicy, potem obiektu). Położona na za-
chodnim krańcu osiedla krańcówka „Kozanów (Dokerska)” 
znajduje się w znacznym oddaleniu od pętli autobusowej 
„Kozanów”, przy której z kolei zlokalizowano przystanki 
tramwajowe „Kozanowska” i „Modra”. Podobne zamiesza-
nie ma miejsce na osiedlu Gaj, gdzie przy utworzonej w ra-
mach budowy linii tramwajowej pętli autobusowej „Gaj 
pętla” znajduje się przystanek tramwajowy „Morwowa” 
(fot. 13), a krańcówka „Gaj” oddalona jest o dwa przystan-
ki. Wprowadzenie linii Tramwaju Plus wymaga nie tylko 
stworzenia określeń dla nowych przystanków tramwajo-
wych, ale także ich ujednolicenia z istniejącym stanem dla 
linii autobusowych.

osiągnąć przez stworzenie miejsc czytelnych znaczeniowo. 
Te pozornie marginalne problemy decydują o humaniza-
cji przestrzeni, a uwzględnienie tych aspektów w czasie 
realizacji rozległego projektu Tramwaju Plus ułatwiło-
by kształtowanie jednoznacznie pozytywnych skojarzeń 
z nową ofertą komunikacyjną Wrocławia, a być może 
nawet zmieniłoby sposób percepcji komunikacji miej-
skiej i wypromowało ją jako atrakcyjną alternatywę dla 
transportu indywidualnego. Ponadto, ze względu na rolę, 
jaką pełnią linie Tramwaju Plus, stanowiąc połączenie ze 
Stadionem Miejskim, zlokalizowane przy nich przystanki 
mają niebagatelne znaczenie w tworzeniu wizerunku mia-
sta na zewnątrz.

Niestety w przypadku przystanków rozlokowanych 
wzdłuż linii Tramwaju Plus zauważalny jest brak jednoli-
tej koncepcji kształtowania ich krajobrazu. Miejsca za-
trzymań znacznie się różnią pod względem wyposażenia: 
jego doboru, projektu, stylistyki i kolorystyki. Nowe linie 
korzystają zarówno z nowoczesnych przystanków z futu-
rystycznymi wiatami i elektronicznymi tablicami infor-
macji pasażerskiej, jak również z infrastruktury istniejącej 
już od wielu lat, co nie sprzyja tworzeniu wizerunku przy-
szłościowego środka transportu. Projektując zagospoda-
rowanie, brano pod uwagę głównie jego elegancki wygląd 
i praktyczność utrzymania, natomiast w zbyt małym za-
kresie uwzględniono ich funkcjonalność, w tym potrzeby 
osób niepełnosprawnych. Niektóre z rozwiązań pozostają 
w sprzeczności z dotychczasowymi przyzwyczajeniami 
wrocławian (np. miejsca umieszczania nazwy przystanku), 
co zwłaszcza w początkowym etapie eksploatacji może ro-
dzić komplikacje.

Niestety, pomimo pewnych pozytywnych aspektów, ca-
łość rozważań pozwala stwierdzić, że pod względem krajo-
brazowym nie udało się nadać projektowi Tramwaju Plus 
cech jednolitego i atrakcyjnego dla wrocławian i turystów 
produktu rynkowego. Poza nowoczesnym, dwukierunko-
wym taborem, który posiada nieco inne niż pozostałe wa-
gony malowanie, oraz numerem powyżej 30, oferta 
Tramwaju Plus niczym szczególnym się nie wyróżnia w sto-
sunku do pozostałych, „zwykłych” linii tramwajowych. 
Poprzez brak konsekwencji i oszczędności zmarnowano 
szansę wykreowania nowego wizerunku miejskiej komuni-
kacji zbiorowej.
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Fot. 13. Przystanek tramwajowy „Morwowa” sąsiaduje z przystankiem autobusowym „Gaj 
pętla”. W głębi pośrodku widoczna jest przedmiotowa pętla autobusowa, a po prawej – jeden 
z dwóch położonych przy nowych przystankach zadaszonych parkingów dla rowerów. Na 
przystanku tramwajowym umieszczono aż cztery tablice z nazwą miejsca zatrzymania.

Podsumowanie
Współcześnie niezwykle ważna z perspektywy pasażera 
staje się estetyka i funkcjonalność urządzeń wyposażenia 
tras komunikacji zbiorowej. „Czym innym jest dojście 
i oczekiwanie na pojazd w otoczeniu, w którym dominuje 
ruch kołowy, a pieszemu pozostawia się zajeżdżony przez 
parkujące samochody wąski chodnik czy owianą spalina-
mi wysepkę, a czym innym w otoczeniu, gdzie pieszy ma 
przestrzeń dostosowaną do swoich potrzeb ruchowych 
i estetycznych” [2]. Potencjalny pasażer musi mieć po-
czucie, że jednostki odpowiedzialne za transport zbiorowy 
w mieście o niego dbają. Przystanek musi być więc łatwo 
dostępny, ale również łatwo rozpoznawalny, co można 
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Wprowadzenie1

Pojęcie integracji rozpatrywane jest jako integracja różnych 
systemów transportu zbiorowego (przede wszystkim trans-
portu miejskiego i regionalnego) oraz przemieszczeń reali-
zowanych samochodem osobowym. Głównymi odbiorca-
mi działań integracji są obecni i potencjalni użytkownicy 
transportu zbiorowego. Aby transport zbiorowy stał się 
bardziej konkurencyjny, należy zwrócić uwagę na jakość 
przewozów. Integracja ma wpływ na wiele parametrów ja-
kościowych, takich jak czas podróży (od drzwi do drzwi), 
wygoda, koszt oraz bezpieczeństwo podróży. Spełnienie 
tych cech jakościowych wpływa na wybór przez pasażera 
komunikacji zbiorowej czy też indywidualnej.

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2012.

iNTeGRACjA TARyfoWo-BiLeToWA 
TRANSPoRTu zBioRoWeGo  
W  AGLoMeRACji łóDzKiej1

Streszczenie. Władze lokalne i regionalne posiadają narzędzia, przy po-
mocy których mogą wspomagać integrację transportu miejskiego. Można 
wymienić tu: finansowanie transportu zbiorowego, ustanawianie taryfy 
oraz biletów w transporcie miejskim, rozwiązania instytucjonalne oraz 
inwestycje w infrastrukturę. 

W artykule przybliżono problem integracji taryfowo-biletowej. 
Integracja taryfowo-biletowa umożliwia pasażerom zakup jednego bile-
tu, który obowiązuje w środkach transportu dwóch lub większej liczby 
przewoźników (organizatorów). Dodatkową korzyścią jest możliwość 
przemieszczania się na podstawie wspólnego biletu różnymi rodzajami 
środków transportu zbiorowego, np. autobusem regionalnym, koleją 
podmiejską, miejskim tramwajem czy metrem. Dzięki temu pasażero-
wie korzystający z usług komunikacji miejskiej nie muszą martwić się 
o znajomość taryf poszczególnych przewoźników, zakupu poszczególnych 
biletów czy też  ich skasowanie. Działania w kierunku integracji mają za 
zadanie wzmocnić rolę transportu publicznego poprzez poprawę jakości 
przewozów oraz zwiększenie konkurencji względem transportu indywi-
dualnego.  Autorka przedstawia sposób funkcjonowania zintegrowanych 
biletów w czterech miastach Polski – Krakowie, Wrocławiu, Warszawie 
oraz Metropolii Zatoki Gdańskiej. 

Szczegółowo zaprezentowano wyniki badania ankietowego przepro-
wadzonego w aglomeracji łódzkiej mające na celu wprowadzenie zinte-
growanego biletu na tym obszarze. Badania przeprowadzono na przeło-
mie lipca i sierpnia 2011 roku. Pasażerów korzystających z komunikacji 
zbiorowej i kolei pytano o codzienne podróże na określonych trzech tra-
sach, bilety z jakich korzystają oraz zainteresowanie wspólnym biletem. 
W wyniku działań integracyjnych na obszarze określonego regionu po-
winien powstać system transportu zbiorowego, który będzie uwzględniał 
przede wszystkim oczekiwania pasażerów. 
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, integracja taryfowo-biletowa, 
transport regionalny

Artykuł ma na celu przybliżenie problemu integracji ta-
ryfowo-biletowej, charakterystykę oferty biletów wspól-
nych wybranych miast w Polsce oraz analizę badań prze-
prowadzonych w celu wprowadzenia biletu zintegrowane-
go na terenie aglomeracji łódzkiej. 

integracja transportu zbiorowego
Integracja usług transportu zbiorowego może być we-
wnątrzgałęziowa (w ramach miejskiego transportu zbioro-
wego) i międzygałęziowa (w ramach miejskiego i regional-
nego transportu zbiorowego). Integracja najczęściej polega 
na łączeniu ofert poszczególnych przewoźników w jedną 
ofertę, tak aby pasażer mógł swobodnie korzystać z róż-
nych linii komunikacyjnych na danym obszarze. 

Według Dydkowskiego [1] „Integracja transportu zbio-
rowego to proces organizacyjny, poprzez który elementy 
systemu transportu pasażerskiego (sieć, infrastruktura, ta-
ryfy i systemy biletowe, informacja, marketing) różnych 
przewoźników eksploatujących różne środki transportu, 
coraz ściślej i sprawniej funkcjonują, czego rezultatem jest 
ogólna poprawa jakości usług transportu zbiorowego łączo-
nych z elementami podróży indywidualnych”.

W miastach należy nieustannie rozwijać  i ulepszać 
transport zbiorowy, aby odgrywał ważną rolę w codzien-
nych podróżach mieszkańców. Aby zwiększyć zakres ko-
rzystania z komunikacji zbiorowej, władze miasta po-
winny dążyć do podniesienia atrakcyjności systemów 
biletowych i ich czytelności dla wszystkich grup społecz-
nych. Oferta taryfowa powinna być spójna, prosta 
i obejmować odpowiednią liczbę biletów, uwzględniają-
cą potrzeby użytkowników (bilety jednorazowe, czasowe, 
okresowe).

Działania w zakresie integracji mogą obejmować [2]:
•	 integrację biletową lub taryfowo-biletową, 
•	 integrację rozkładów jazdy, 
•	 budowę przystanków i węzłów przesiadkowych, 
•	 integrację systemu informacji pasażerskiej na przy-

stankach i w węzłach przesiadkowych oraz w interne-
cie, telefonach komórkowych itp., 

•	 integrację organizacyjną – utworzenie jednego orga-
nizatora transportu publicznego.

Integracja transportu zbiorowego może mieć różną siłę:
•	 w zakresie wnoszenia opłat: od honorowania różnych 

biletów na wybranych liniach, do jednego systemu 
biletowego,
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•	 w zakresie taryfy: od różnych cen uzgadnianych jedy-
nie pomiędzy przewoźnikami, do jednej wspólnej ta-
ryfy,

•	 w zakresie układu komunikacyjnego: od niezwiąza-
nego z sobą układu linii do w pełni uzgodnionego 
układu połączeń [4].

Według Ustawy o transporcie zbiorowym [3] „zintegro-
wany system taryfowo-biletowy to rozwiązanie polegające 
na umożliwieniu wykorzystywania przez pasażera biletu 
uprawniającego do korzystania z różnych środków trans-
portu na obszarze właściwości organizatora publicznego 
transportu zbiorowego”. Taki system ułatwia pasażerowi 
podróż, natomiast wspólny bilet to same korzyści dla pasa-
żerów. Dzięki tym biletom pasażer obniża koszty (w po-
równaniu z biletami na poszczególne środki transportu). 
Należy jednak pamiętać, że stworzony system musi być 
przejrzysty dla użytkowników. Stać się to może dzięki wy-
czerpującej i łatwo dostępnej informacji. Przy stosowaniu 
zmian w systemie transportowym należy zwrócić uwagę na 
dobrą strategię promocyjną i marketingową, dostosowaną 
do różnych grup odbiorców, aby wiadomości dotarły do jak 
największej liczby zainteresowanych. 

Integracja taryfowo-biletowa musi być zapoczątkowana 
na szczeblu organizacyjnym; wprowadzając integrację 
w transporcie zbiorowym, należy zadbać o porozumienie 
wszystkich decydujących władz, zaowocuje to lepszą współ-
pracą z operatorami komunikacji zbiorowej (na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i krajowym). Ważnym aspektem 
dobrze działającej integracji jest korzystanie z wiedzy i do-
świadczenia innych miast mających wspólny bilet w Polsce 
i zagranicą.

Pomimo tak wielu korzyści w zakresie integracji taryfo-
wej możemy napotkać różne bariery, przede wszystkim róż-
ne systemy taryfowe w transporcie miejskim i regionalnym, 
a także różny zakres uprawnień do bezpłatnych i ulgowych 
przejazdów. Te czynniki powodują utrudnienia w projekto-
waniu oferty biletów wspólnych. Kolejną barierą jest pro-
blem rozliczeń pomiędzy podmiotami uczestników syste-
mu. Aby go rozwiązać, bierze się pod uwagę pracę przewo-
zową, a w sytuacji trudności z określeniem pracy przewozo-
wej wymagane jest budowanie modeli rozliczeń wykorzy-
stujących różne zmienne, np. pracę eksploatacyjną (wozo-
kilometry, pasażerokilometry), oferowaną pracę przewozo-
wą, napełnienie pojazdów, koszty jednostkowe, parametry 
jakościowe usług oraz wybrane dane dotyczące zachowań 
komunikacyjnych mieszkańców.

Integracja może być realizowana z wykorzystaniem po-
rozumień taryfowych, w zakresie oferty przewozowej lub 
strategicznego działania podmiotów. Porozumienia doty-
czące wspólnego biletu lub honorowania wybranych rodza-
jów biletów mogą być zawierane pomiędzy podmiotami 
sfery publicznej, ale też między sferą publiczną i prywatną 
oraz między podmiotami prywatnymi, pomiędzy związka-
mi międzygminnymi, związkiem i gminą. Każdy z wymie-
nionych podmiotów prowadzi swoją politykę w zakresie 
oferty przewozowej, cen usług, jakości usług. Podstawowym 

elementem porozumień jest określenie zakresu uprawnień, 
rodzaju biletów wspólnych oraz zasad rozliczeń środków 
finansowych.

Ze względu na zakres porozumienia można podzielić na:
•	 porozumienia, w których uczestniczące w nich strony 

w pełni ujednolicają przepisy taryfowe, rodzaje i ceny 
biletów;

•	 porozumienia, w których strony zachowują własne 
przepisy taryfowe oraz ceny i rodzaje biletów (dodat-
kowy bilet) [1].

Władze lokalne i regionalne posiadają narzędzia, za po-
mocą których mogą wspomagać integrację transportu 
zbiorowego. Można wymienić tu: finansowanie transportu 
zbiorowego, ustanowienie cen w transporcie miejskim, roz-
wiązania instytucjonalne, inwestycje w infrastrukturę, 
a zwłaszcza w węzły integracyjne, własność operatorów. 
Wykorzystanie tych narzędzi dla wspierania procesów inte-
gracji może pomóc realizacji polityki zrównoważonego roz-
woju systemu transportu miejskiego (wykorzystanie róż-
nych gałęzi transportu).

funkcjonowanie zintegrowanego biletu  
w wybranych miastach Polski
Poniżej przedstawiono przykłady wspólnego biletu w naj-
większych miastach w Polsce.

Charakterystyka zintegrowanego biletu w Metropolii 
Zatoki Gdańskiej
Pasażerowie w Trójmieście mogą korzystać z różnych sys-
temów taryfowych: taryfa czasowa (obowiązująca w gdań-
skich autobusach i tramwajach), taryfa strefowa (obowią-
zująca przy przejazdach gdyńskimi autobusami i trolejbu-
sami oraz autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji 
Wejherowo Sp. z o.o.) oraz taryfa odcinkowa (stosowana 
przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście Sp. z o.o.).

Ze względu na opisane powyżej znaczne zróżnicowanie ta-
ryf u organizatorów komunikacji miejskiej na terenie Metro-
polii Zatoki Gdańskiej niemożliwym jest wprowadzenie 
wspólnego biletu jednorazowego ważnego na jedną podróż. 
Dlatego Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki 
Gdańskiej wprowadził do oferty bilety metropolitalne. 

Rys. 1. Zasięg ważności kolejowo-komunalnego biletu metropolitalnego 
Źródło: [5]
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Występują trzy rodzaje biletów metropolitalnych w za-
leżności od strefy, na którym jest ważny. Pierwszą propozy-
cją jest bilet komunalny obowiązujący w ZTM w Gdańsku 
i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo, następne propozycje 
są zależne od organizatorów przewozów: kolejowo-komunal-
ny dwóch organizatorów i kolejowo-komunalny wszystkich orga-
nizatorów obowiązuje w pociągach Przewoźników Kole-
jowych (SKM, PR) oraz w pojazdach: ZTM w Gdańsku 
albo ZKM w Gdyni albo MZK Wejherowo.

W ofercie dostępne są bilety 24-godzinne, 72-godzin-
ne, okresowe miesięczne oraz 30-dniowe. Pasażerowie, 
którzy posiadają kartę elektroniczną wydaną przez MZK 
Wejherowo, ZTM w Gdańsku lub ZKM w Gdyni, oprócz 
załadowanego na niej biletu lokalnego mogą dodatkowo 
zapisać bilet metropolitalny. Bilety metropolitalne 24-go-
dzinne są sprzedawane zarówno w tradycyjnej, jak i elek-
tronicznej postaci. Cena biletu normalnego 24-godzinne-
go wynosi od 14–20 zł; cena 72-godzinnego to 24 zł lub 
40 zł, natomiast za bilet miesięczny należy zapłacić od 
130–220 zł. [5]

Charakterystyka zintegrowanego biletu w Krakowie
Zintegrowany bilet odcinkowy imienny obowiązujący na 
terenie gminy Kraków oraz w pociągach spółki Przewozy 
Regionalne został udostępniony pod koniec 2007 roku, 
jako efekt jednego z zadań projektu współfinansowanego 
z funduszy europejskich (Civitas Caravel). Początkowo obo-
wiązywał w korytarzu Kraków–Krzeszowice, z czasem jed-
nak został rozszerzony na obszar całej aglomeracji.

Bilet ten uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów 
jedną, dwiema lub wszystkimi liniami miejskimi w granicach 
miasta Krakowa oraz do przejazdu pociągiem REGIO na 
trasach: Kraków–Chrzanów, Kraków– Wieliczka Rynek, 
Kraków–Skawina, Kraków–Bochnia, Kraków–Słomniki.

Bilet zintegrowany polega na umożliwieniu pasażerom 
dokupienia do biletu kolejowego znaczka uprawniającego do 
poruszania się komunikacją zbiorową na terenie gminy 
Kraków. Aby skorzystać ze zintegrowanego biletu, pasażer 
musi udać się do wyznaczonej kasy biletowej spółki 
Przewozów Regionalnych w celu zakupienia znaczka MPK 
Kraków. Cena znaczka wynosi około 42 – 85 zł, w zależności 
czy pasażer będzie korzystał z 1, 2, czy wszystkich linii.

Charakterystyka zintegrowanego biletu w Warszawie
Pasażerowie korzystający z komunikacji zbiorowej i kolejo-
wej mogą skorzystać z dwóch zintegrowanych możliwości: 
„wspólnego biletu” oraz „biletu warszawskiego”.

Wybierając pierwszą ofertę „wspólny bilet”, pasażero-
wie posiadający wybrane bilety ZTM oprócz komunikacji 
zbiorowej (autobusy, tramwaje, metro) mogą podróżować 
pociągami podmiejskimi na terenie Warszawy oraz na tere-
nie sąsiednich gmin. Bilet obowiązuje w pociągach obsługi-
wanych przez spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. 
oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o.

Rys. 2. Zasięg krakowskiego biletu zintegrowanego 
Źródło:[6]

Rys. 3. Zakres obowiązywania wspólnego biletu ZTM-KM-WKD
Źródło: www.rynek-kolejowy.pl

„Wspólny bilet” uprawnia do przejazdów pociągami 
Kolei Mazowieckich (KM) na obszarze ograniczonym stacja-
mi: Sulejówek Miłosna, Śródborów, Zalesie Górne, Pruszków, 
Płochocin, Chotomów, Legionowo Piaski, Zagościniec oraz 
pociągami Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) na od-
cinku Warszawa Śródmieście WKD – Opacz. Oferta „wspól-
ny bilet” obejmuje bilety ZTM: 30- i 90-dniowe na drugą 
strefę, bilety dobowe, trzydniowe i tygodniowe. Bilety w ra-
mach oferty „wspólny bilet” honorowane są w pociągach 
KM i WKD pod warunkiem, że zostały wcześniej aktywo-
wane/skasowane. Skasowanie może nastąpić: podczas wcze-
śniejszego przejazdu pojazdem linii ZTM, w bramkach bile-
towych w metrze, w kasowniku zamontowanym na wybra-
nych stacjach lub u kierownika pociągu.

Drugą opcją, dzięki której pasażer może korzystać z jed-
nego biletu na przejazd koleją i komunikacją miejską, jest 
tzw. bilet warszawski (wprowadzony w czerwcu 2012). 
Skierowany jest do podróżujących pociągami Przewozów 



TransporT miejski i regionalny 10 2012

38

Regionalnych (interREGIO i REGIOekspres). Na podsta-
wie biletów kolejowych można korzystać ze wszystkich 
środków komunikacji miejskiej ZTM (autobusy, tramwaje, 
metro i SKM) na terenie 1. strefy biletowej. „Bilet war-
szawski” jest ważny przez 60 minut, tylko w dniu podróży 
pociągiem – przed wyjazdem z Warszawy lub po przyjeź-
dzie do niej. Warunkiem honorowania biletu jest ręczne 
wpisanie na bilecie godziny rozpoczęcia jego ważności. 
Należy to zrobić przed odjazdem pojazdu ZTM. Z biletu 
można skorzystać do godziny 24.00 w dniu przejazdu po-
ciągiem.

Charakterystyka zintegrowanego biletu we Wrocławiu
Bilety aglomeracyjne (bilety zintegrowane na pociąg/tram-
waj/autobus) obowiązują w aglomeracji wrocławskiej od 
1 sierpnia 2004 roku na podstawie porozumienia stron: 
Przewozów Regionalnych oraz Zarządu Dróg i Komunikacji 
we Wrocławiu. Bilet zintegrowany obowiązuje w dwóch 
obszarach: Małej i Dużej Aglomeracji Wrocławskiej.

Bilet zintegrowany na obszarze Małej Aglomeracji 
Wrocławskiej obowiązuje w środkach miejskiego transpor-
tu zbiorowego na obszarze Wrocławia oraz w pociągach 
osobowych, w klasie 2 pociągów spółki Przewozy Regio-
nalne na obszarze ograniczonym stacjami: Wrocław Psie 
Pole, Wrocław Brochów, Wrocław Zachodni, Wrocław Leś-
nica, Wrocław Pracze, Wrocław Świniary, Wrocław Za k rzów, 
Wrocław Pawłowice. 

Aby skorzystać z biletu zintegrowanego na obszarze 
Małej Aglomeracji Wrocławskiej, należy posiadać bilet 
imienny 30-dniowy na minimum dwie linie komunikacji 
miejskiej we Wrocławiu oraz dokupić znaczek dopłaty ko-
lejowej za 16 zł i wpisać na nim numer biletu.

Bilet zintegrowany na obszarze Dużej Aglomeracji 
Wrocławskiej obowiązuje w miejskim transporcie zbioro-
wym na obszarze Wrocławia oraz w pociągach osobowych, 
w klasie 2 pociągów spółki Przewozy Regionalne. Bilet aglo-
meracyjny obowiązuje w promieniu 50 kilometrow od cen-
trum Wrocławia, obszar ograniczony jest stacjami: Strzelin, 
Jaworzyna Śląska, Wołów, Żmigród, Oleśnica, Jelcz–

Laskowice, Oława, Malczyce, Trzebnica, do stacji znajdującej 
się na terenie Wrocławia (np. Wrocław Sołtyso wice).

Aby skorzystać z biletu na obszarze Dużej Aglomeracji 
Wrocławskiej, należy posiadać imienny kolejowy bilet mie-
sięczny ze znaczkiem na wszystkie linie komunikacji miej-
skiej we Wrocławiu w cenie 63 zł (linie normalne w grani-
cach miasta) lub 77 zł (linie normalne, pospieszne w grani-
cach i poza granicami miasta). Ceny za przejazdy kolejowe 
uzależnione są od odległości na pokonywanej trasie. 

Możliwość integracji taryfowo-biletowej  
w aglomeracji łódzkiej
Stworzenie integracji taryfowo-biletowej w aglomera-
cji należy zacząć od wyboru odpowiednich partnerów, 
dlatego pierwsze kroki – w przypadku Łódzkiego Biletu 
Aglomeracyjnego – zaczęto od wskazania właściwych 
partnerów. Jako partnerów dla powstającego systemu 
wskazano: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Urząd Miasta 
Łodzi, Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz MPK Łódź Sp. 
z o.o. Jako partnerów potencjalnych dla rozwoju syste-
mu wskazuje się również gminy leżące wzdłuż planowa-
nych pierwszych odcinków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej: 
Łódź–Sieradz, Łódź–Kutno oraz Łódź–Łowicz. Bez udziału 
każdego z tych partnerów niemożliwe będzie zbudowanie 
integracji pomiędzy środkami transportu oraz wdrożenie 
wspólnego systemu taryfowego. 

Analiza struktury taryfy w miastach zainteresowanych 
wprowadzeniem wspólnego biletu na obszarze łódz-
kiej aglomeracji 
Miasta potencjalnie zainteresowane wprowadzeniem wspól-
nego biletu na obszarze aglomeracji łódzkiej to: Kutno, 
Łowicz i Sieradz. Poniżej przedstawiono najważniejsze in-
formacje dotyczące miast: liczbę mieszkańców, odległość 
od Łodzi oraz liczbę linii komunikacyjnych kursujących 
w danym mieście, a także analizę cen normalnych biletów 
jednorazowych i okresowych.

Kutno jest miastem położonym w odległości 60 kilo-
metrów od Łodzi, liczącym 46 tys. mieszkańców. Miejski 
Zakład Komunikacyjny w Kutnie obsługuje ogółem 11 li-
nii komunikacyjnych kursujących głównie w granicach 
miasta oraz dodatkowo 2 linie aglomeracyjne. 

Łódź jest miastem wojewódzkim z liczbą mieszkańców 
ponad 730 tys. Głównym przewoźnikiem transportu zbio-
rowego jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. 
z o.o. w Łodzi. Po terenie miasta kursuje 19 linii tramwajo-

Rys. 4. Zasięg Dużej Aglomeracji Wrocławskiej 
(źródło: [6])

Ceny biletów jednorazowych i okresowych normalnych – Kutno
Bilet jednorazowy – strefa miejska strefa miejska + podmiejska

Normalny 2,40 zł 4,00 zł

Nocny 4,20 zł 2,60 zł

Bilety miesięczne imienne ważne na wszystkie dni miesiąca:

Na wszystkie linie 84,00 zł

Bilety miesięczne imienne ważne na wszystkie dni miesiąca (Strefa miejska + podmiejska)

Na wszystkie linie 140,00 zł

Tabela 1

Źródło: opracowanie własne
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wych oraz 78 autobusowych (w tym 8 linii autobusowych 
nocnych). Organizatorem transportu zbiorowego w Łodzi 
jest Zarząd Dróg i Transportu. 

Łowicz to miasto oddalone o 55 kilometrów od Łodzi, li-
czące około 31 tys. mieszkańców. Miejski Zakład Komunika cji 
w Łowiczu kursuje na 4 liniach komunikacyjnych. 

ską w Łodzi zależałaby od odległością miasta partnerskiego 
od Łodzi i wynosiłaby 50 zł. Zaczek należy dokupić do bi-
letu kolejowego. 

Analiza opinii i sugestii pasażerów
Następnym krokiem integracji taryfowo-biletowej było 
przeprowadzenie ankiety, która pozwoliła na zapoznanie 
się z opinią i sugestiami pasażerów na temat nowego biletu 
zintegrowanego. Badania ankietowe pasażerów pociągów 
regionalnych na terenie województwa łódzkiego zostały 
przeprowadzone na przełomie lipca i sierpnia 2011 roku. 
Przeankietowano łącznie 2112 osób korzystających z prze-
jazdów pociągami regionalnymi. 

Ankieta składała się z siedmiu pytań dotyczących relacji 
podróży wykonywanej w momencie przeprowadzania ba-
dania, rodzaju biletu wykorzystywanego w środkach trans-
portu zbiorowego oraz pytania dotyczącego zakupu biletu 
zintegrowanego, który mógłby pojawić się w przyszłości 
zamiast dwóch osobnych biletów na autobus/tramwaj i ko-
lej. Badania ankietowe zostały przeprowadzone we wszyst-
kich pociągach spółki Przewozy Regionalne kursujących 
w relacjach: Łódź Kaliska–Sieradz; Łódź Kaliska–Kutno 
oraz Łódź Fabryczna–Koluszki. Poniżej przedstawiono ana-
lizy wyników. Zostały one przedstawione dla ogółu pasaże-
rów korzystających z komunikacji kolejowej oraz z trans-
portu zbiorowego w Łodzi. 

Ceny biletów jednorazowych i okresowych normalnych – Łódź
Bilet jednorazowy 3,60 zł

Bilety czasowe
Do 10 min Do 30 min Do 60 min do 120 min 24 godz

1,70 zł 2,40 zł 3,60 zł 4,80 zł 9,60 zł

Bilety okresowe
Na jedną linię 76 zł

Na wszystkie linie 96 zł

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Ceny biletów jednorazowych i okresowych normalnych – Łowicz
Bilet jednorazowy – strefa miejska I i II strefa podmiejska

2,00 zł 3,00 zł

Bilety miesięczne imienne ważne na wszystkie dni miesiąca (strefa miejska )

Na jedną linię 44,00 zł

Na wszystkie linie 55,00 zł

Sieradz to miasto liczące około 44 tys. mieszkańców, 
oddalone od Łodzi o 62 kilometry. Przewoźnik Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Sieradzu przewozi pa-
sażerów na 12 liniach autobusowych. 

Ceny biletów jednorazowych i okresowych normalnych – Sieradz
 strefa miejska strefa podmiejska

Bilety jednorazowe 2,20 zł Bilety jednorazowe 3,20 zł

Bilet miesięczny 75,00 zł Bilet miesięczny 100,00 zł

Na odcinku Łódź Kaliska–Kutno (68 km) cena okreso-
wego biletu kolejowego wynosi 15 zł – bilet jednorazowy 
oraz 287 zł bilet miesięczny (tam i z powrotem). Na odcin-
ku Łódź Kaliska–Łowicz (61 km) cena okresowego biletu 
kolejowego wynosi 14,50 zł – bilet jednorazowy oraz 282 
zł bilet miesięczny (tam i z powrotem). Na odcinku Łódź 
Kaliska–Sieradz (59 km) cena okresowego biletu kolejowe-
go wynosi 13,50 zł – bilet jednorazowy oraz 265 zł bilet 
miesięczny (tam i z powrotem). 

Zapoznanie się ze strukturą biletów miast partnerskich 
powinno doprowadzić do stworzenia nowej oferty dla pasa-
żerów, która będzie korzystniejsza ze względu na koszt 
i czas podróży. Stworzenie biletu zintegrowanego, poprzez 
wprowadzenie znaczka do biletu kolejowego, uprawniało-
by pasażera do korzystania z transportu zbiorowego na te-
renie miasta Łódź lub miast partnerskich. Proponowane 
ceny znaczka zależałyby od miasta, w którym pasażer ko-
rzysta z komunikacji zbiorowej. Koszt znaczka w miastach 
partnerskich (Kutno, Łowicz, Sieradz) to 25 zł. W przypad-
ku pasażerów kontynuujących podróż komunikacją miej-

Jak często podróżuje Pan(i) w tej relacji?
Częstotliwość podróży Procentowy udział [%]

Sporadycznie 32,25

W dni robocze (pn.–pt.) 28,35

2–3 razy w tygodniu 16,13

Codziennie (pon.–nd.) 13,47

Raz w tygodniu 9,81

Suma: 100

Osoby podróżujące codziennie oraz w dni robocze sta-
nowią największą grupę osób podróżujących pociągami 
spółki Przewozy Regionalne. Stanowią oni 41,82% wszyst-
kich ankietowanych, w tym podróżujący codziennie – 
28,35% oraz przemieszczający się w dni robocze – 13,47%. 
Pasażerowie korzystający sporadycznie z przejazdów koleją 
to około 32% wszystkich ankietowanych. Co dziesiąty pa-
sażer korzysta z przejazdu koleją raz w tygodniu.

Źródło: [9]

Rys. 5. Częstotliwość podróży ankietowanych
Źródło: [9]
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Analiza kolejnych pytań wskazała, że większość pasaże-
rów Przewozów Regionalnych korzysta z biletów jednora-
zowych – 55,36%, ale nieznacznie mniej osób (tj. 44,64% 
respondentów) deklaruje posiadanie biletów okresowych. 
Ponad połowa (tj. 65,09%) ankietowanych pasażerów spół-
ki Przewozy Regionalne deklarowała, iż  kontynuuje swą 
podróż transportem zbiorowym w Łodzi. 

Respondenci kontynuujący podróż transportem zbio-
rowym w Łodzi najczęściej korzystają z biletów jednora-
zowych – ponad 53%. Bilet okresowy wybiera około 42% 
z nich. Z bezpłatnego przejazdu korzysta ponad 4% osób. 

Ostatnie pytanie dotyczyło zainteresowania biletem 
aglomeracyjnym. Wyniki  przedstawiono na rysunku 6.

wy w Łodzi, zakup biletu aglomeracyjnego dla tych osób 
mógłby stać się atrakcyjny. Warto podkreślić, że około 
18% ankietowanych odpowiedziało, że ma zarówno bilet 
okresowy kolejowy, jak i okresowy na transport zbiorowy 
w Łodzi, co oznacza, że grupa ta stanowi dziennie 623 
pasażerów (pomiar wakacyjny).

Podsumowanie
Integracja taryfowo-biletowa jest trudnym przedsięwzię-
ciem integracyjnym w transporcie zbiorowym. W sprawnie 
działającym systemie pasażerowie mogą bezproblemowo 
zmienić środek transportu w dobrze rozwiniętych wę-
złach przesiadkowych i komfortowo kontynuować podróż. 
Dodatkowo wprowadzenie wspólnych biletów powinno za-
chęcić pasażerów do rezygnacji z samochodu osobowego na 
rzecz komunikacji zbiorowej lub kolei. Dlatego należy dą-
żyć do poprawy jakości oferty w codziennych przewozach. 
Przedstawione charakterystyki funkcjonowania zintegro-
wanego biletu w czterech dużych miastach Polski wyzna-
czają dobry kierunek rozwoju dla innych miast.

  Wprowadzenie biletu zintegrowanego należy zacząć 
od badań ankietowych. Przeprowadzić je należy w pocią-
gach lub w komunikacji miejskiej na terenie miasta lub 
gminy. W ten sposób można zapoznać się z opinią pasaże-
rów. W artykule przedstawiono wyniki takich badań zro-
bionych na terenie aglomeracji łódzkiej. Z analiz wynika, 
że aż 72,2% ankietowanych chętnie kupiłoby bilet wspólny 
ważny w środkach transportu zbiorowego i w kolei na tere-
nie aglomeracji łódzkiej. Natomiast 27,8% respondentów 
nie było w ogóle zainteresowanych posiadaniem takiego 
biletu. 
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Rys. 6. Struktura odpowiedzi na pytanie dotyczące biletu aglomeracyjnego 
Źródło: [9]

Respondenci pytani o zakup biletu aglomeracyjnego 
wykazali zainteresowanie korzystania z niego w 72,2%. 
27,8% respondentów nie było w ogóle zainteresowanych 
posiadaniem takiego biletu. Najczęściej wybieraną odpo-
wiedzią dotyczącą biletu aglomeracyjnego był warunek, że 
cena będzie niższa, niż obecnie wynosi za dwa bilety. 
Wybrało ją ponad 47% ankietowanych. Pasażerowie rów-
nież zwracali uwagę na zwiększenie częstotliwości oraz 
wprowadzenie lepszego taboru. Najrzadziej wybieraną 
przez pasażerów odpowiedzią było: „zapotrzebowanie na 
budowę nowej stacji kolejowej”.

Odpowiedzi dotyczące innych warunków odnosiły się 
głównie do punktualności, niezawodności oraz lepszego 
skomunikowania kolei z autobusami lub busami. Pasa-
żerowie zwrócili także uwagę na zwiększenie komfortu po-
dróży, ułatwienie zakupu biletu przez podróżującego oraz 
na za długi czas podróży.

Z przeprowadzonych badań wynika, że na trasie 
Sieradz–Łódź Kaliska wsiada łącznie 1280 osób, na trasie 
Koluszki–Łódź Fabryczna wsiada 1589 osób, na trasie 
Kutno–Łódź Kaliska wsiada 590 osób, co daje łącznie 
3459 pasażerów dziennie  przyjeżdżających do Łodzi. 
Biorąc pod uwagę, że około 42% osób podróżuje w dni 
robocze lub codziennie na tych trasach, oraz blisko 45% 
pasażerów posiada bilety okresowe kolejowe, a 65% 
(1557 osób) z ogółu pasażerów korzysta z transportu 
zbiorowego w Łodzi i jednocześnie około 42% (654 osoby) 
z nich korzysta z biletu okresowego na transport zbioro-


