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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Sławomir Goliszek, Marcin Połom 
Vehicle policy of the trolleybus transport companies in the Czech Republic and 
Slovakia in the years 2004-2014
Abstract: Trolleybus transport in post-communist countries of the 
Eastern Europe plays a significant role. Among the EU countries this 
type of urban transport subsystem is mostly represented in countries 
such as the Czech Republic and Slovakia. There are not many trolley-
bus’ producers so that their role is particularly important. One of the 
most recognized is Škoda in the Czech Republic. Two factors related to 
the trolleybus transport indicates significant role of public transport in 
the Czech Republic and Slovakia. The location of the traditional trolley-
bus producer Skoda in Plzen affected the author to choose this subject 
matter to consider and to make analysis of the factors influencing the 
vehicle policies by eighteen trolleybus carriers of the region. The im-
pact of political and economic changes on maintaining production of 
trolleybuses in the Czech Republic and limiting exports is considered to 
be worthwhile. Effective cooperation between Škoda, major producer 
of trolleybuses, with a competitive Solaris led to the monopolization of 
the market by Škoda. In the analyzed period 449 vehicles have been 
delivered to the Czech and Slovak trolleybus companies manufactured 
primarily by Skoda, but also Solaris and SOR in collaboration with the 
DP Ostrava (later EKOVA). The only city that has not carried a trol-
leybus fleet renewal policies - is the Slovakian city - Kosice. The highest 
percentage of replacement trolley bus vehicles with the new ones in the 
years 2004-2014 was recorded in Teplice, Jihlava, Marianske Lazne and 
Zlin, while the lowest percentage was noticed in Brno. The largest amo-
unt of trolleybuses have been delivered to Bratislava, Pilsen and Zlinu, 
and the smallest number of vehicles has been contracted to Chomutov.
Keywords: vehicle policy, trolleybus transport, trolleybus transport 
company, Czech Republic, Slovakia

Szymon Wiśniewski
Transshipment port in the Functional Urban Area of Zduńska Wola-Karsznice  
as an example of multi-modal transport hub
Abstract: This article presents project of a multi-modal transship-
ment port in the Functional Urban Area of Zduńska Wola-Karsznice. 
In order to achieve synergy effects at the interface between road and 
rail infrastructure with appropriate parameters and logistics infra-
structure is crucial to the development of a coherent scenario for the 
coherence of nodes specified systems. The study indicated the loca-
tion of investments in the regional transport network of the Łódź re-
gion and against the background of international transport corridors. 
Stages of development of the logistics facility and the characteristics of 
the equipment responsible for the effective blending of road and rail 
transport are described. Functional urban areas with developed sphere 
of logistics are designed to provide multi-modal transport operators 
optimal business conditions favoring both spatial and economic deve-
lopment of urban centers, based on which areas are generated.
Keywords: multimodal transport; transshipment port; Zduńska 
Wola, Karsznice

Sławomir Książek
The infrastructure associated with passenger check-in of the bus transport in 
selected cities of the Lower Silesian Voivodeship
Abstract: The changes in bus transportation in Poland after 1989 
have impacted most aspects associated with the functioning of this 
type of transportation in the socio-economic sphere of Poland. The 
changes have referred also to the infrastructure intended for check-in 
of passengers which number has been growing noticeably in recent 

years. This article is to present the transformation of the infrastructure 
and its current state, on the example of 7 selected cities of the Lower 
Silesian Voivodeship. The analysis is a case study presenting similari-
ties and differences referring to this area that have occurred and still 
are typical in discussed cities. Author is focused also on: equipment 
of the main service points for travelers with elements improving the-
ir functionality and travelers’ comfort, location of this infrastructure 
within the city boundaries, as well as its connection with other ob-
jects important for passengers. Conducted studies confirm the thesis 
of strong changes of the infrastructure devoted for bus passengers’ 
check-in in selected cities of the Lower Silesian Voivodeship. A distinc-
tive feature is diversification of these processes in different cities. The 
processes are dependent on local factors. The similarities include the 
tendency, occurring in many cities and towns, that in the given area 
there are several bus stops operating. Also degradation and transfor-
mation of old bus terminals functioning in different socio-economic 
conditions – is observable. The abovementioned phenomena are ge-
nerally consequences of the liberalisation and deregulation which has 
occurred in the bus transportation in Poland after 1989.
Keywords: bus terminals and bus stops, bus transportation, deregu-
lation of transport, bus carriers , Lower Silesian Voivodeship

Michał Beim, Torsten Perner, Joanna Arnold
The potential development of railway line Berlin - Szczecin
Abstract: As a result of the European integration a number of social 
and economic connections is rising between regions situated on both 
sides of national border. This causes an increase in demand for transport 
services. On the Polish-German border this gap is currently filled by 
private bus companies and private cars. Railways are performing the se-
condary role. While in Germany regional cross-border connections con-
stitute an element of the regular regional railway system [3], in Poland 
they are a solution which cause much controversy and discussion, and 
the number of connections is relatively low. Research on the preference 
of passengers of the railway line Berlin-Szczecin conducted in the spring 
2014, on behalf of VBB, the organiser of the German public transport 
in Berlin and Brandenburg, proves, that there is a potential for develop-
ment. It is possible despite strong competition of bus carriers. 
Keywords: cross-border rail services, regional railways, competition 
in public transport

Rafał Grzegorzewski, Damian Iwanowicz
Intelligent passenger information system for the public transport in Bydgoszcz
Abstract: Passenger information systems play an important role in 
traveling by means of urban and regional public transportation. The 
continuous development of digital technology enables to implement 
the newest techniques for managing messages of the traffic conditions 
for each public transport vehicle. This technology also allows to monitor 
transport work by dispatchers. Clearly planned passenger information 
system also contributes with raising attractiveness of this sector trans-
port services. In this article, authors present characteristics of passenger 
information system in Bydgoszcz before implementation of modern 
management measures and nowadays, after the implementation, in the 
framework of Intelligent Transportation Systems project. All modules 
available for both: the organizer and operators of public transport sys-
tem in Bydgoszcz are characterized. Then the whole procedure of data 
presentation on monitors with dynamics information at stops, technical 
capabilities of these monitors and process of interacting this segment 
with the traffic dispatcher software is described in detail.
Keywords: public transport, passenger information, ITS
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Streszczenie. Komunikacja trolejbusowa w państwach postko-
munistycznych Europy Środowo-Wschodniej odgrywa znaczącą 
rolę. Wśród państw Unii Europejskiej najliczniej reprezentowany 
jest ten podsystem transportu miejskiego w Czechach, na Słowacji. 
Szczególnie istotna jest także rola producentów taboru trolejbu-
sowego, których jest niewielu, a jednym z nich jest koncern Škoda 
w Czechach. Dwa czynniki związane ze znaczną rolą komunikacji 
trolejbusowej w Czechach i na Słowacji oraz lokalizacją tradycyjnego 
producenta trolejbusów marki Škoda w Pilźnie, wpłynęły na podjęcie 
tematu i analizę czynników wpływających na prowadzenie polityk ta-
borowych przez osiemnastu przewoźników trolejbusowych regionu. 
Jako interesujący uznano wpływ przemian polityczno-gospodarczych 
na utrzymanie produkcji trolejbusów w Czechach oraz ograniczenie 
eksportu. Efektywna współpraca głównego producenta trolejbusów 
marki Škoda z konkurencyjnym Solarisem doprowadziła do monopo-
lizacji rynku przez Škodę. W analizowanym okresie dostarczono do 
czeskich i słowackich przewoźników trolejbusowych 449 pojazdów 
wyprodukowanych głównie przez Škodę, ale także Solarisa i SOR we 
współpracy z DP Ostrawa (później Ekova). Jedynym miastem, które 
nie prowadziło polityki odnowienia taboru trolejbusowego były sło-
wackie Koszyce. Najwyższy odsetek wymiany trolejbusów na nowe 
w latach 2004–2014 odnotowano w Cieplicach, Igławie, Mariańskich 
Łaźniach i Zlinie, a najmniejszy w Brnie. Najwięcej trolejbusów do-
starczono do Bratysławy, Pilzna i Zlinu, a najmniej do Chomutowa. 
Słowa kluczowe: polityka taborowa, komunikacja trolejbusowa, przed-
siębiorstwo transportu trolejbusowego, Czechy, Słowacja

Polityka taborowa przedsiębiorstw  
komunikacji trolejbusowej w Czechach 
i na Słowacji w latach 2004–20141

Wprowadzenie
Komunikacja trolejbusowa w Czechach i na Słowacji od-
grywa znaczącą rolę w systemie transportu miejskiego 
i wykorzystywana jest w osiemnastu miastach [1]. W więk-
szości z trzynastu czeskich i pięciu słowackich ośrodków 
trolejbusy stanowią ważny podsystem transportu pu-
blicznego. Największy udział komunikacji trolejbusowej 
w przewozach odnotowuje się m.in. w Bańskiej Bystrzycy, 
Bratysławie, Brnie, Pilźnie i Pardubicach, a najmniejszy 
w Koszycach. To słowackie miasto było jedynym, które 
w badanym okresie nie inwestowało w nowy tabor tro-
lejbusowy. Pozostałe siedemnaście miast odnawiało tabor 
trolejbusowy, finansując zakupy ze środków przewoźników 
komunikacji miejskiej, budżetów samorządowych, dofi-
nansowania centralnego i budżetu unijnego.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015.  Wkład autorów w publikację: S. Goliszek 
25%, M. Połom 75%

W niniejszym artykule poddano analizie jakość i efek-
tywność polityki taborowej poszczególnych miast (przewoź-
ników). Analizowanie miast z terytorium Czech i Słowacji 
związane jest ze wspólną historią obu państw i brakiem no-
wych systemów transportu trolejbusowego wybudowanych 
po rozpadzie Czechosłowacji, a przede wszystkim monopoli-
styczną rolą producenta trolejbusów marki Škoda, którego 
silna pozycja ukształtowała się po II wojnie światowej i utrzy-
mywała aż do przemian polityczno-gospodarczych na przeło-
mie lat 80. i 90. XX wieku.

Funkcjonowanie rynku trolejbusowego  
w czechach i na Słowacji
Rynek producentów trolejbusów w Czechach i na Słowacji 
ograniczał się przez kilkadziesiąt lat do silnej pozycji Škody, 
ugruntowanej w okresie komunistycznym funkcjonowa-
nia Czechosłowacji w ramach Rady Wzajemnej Pomocy 
Gospodarczej [2]. Škoda była jednym z głównych producen-
tów trolejbusów na świecie dzięki dostawom na rynki kra-
jów komunistycznych ustalonym w ramach RWPG. Obok 
radzieckiej firmy ZiU produkowała najwięcej trolejbusów 
rocznie aż do zmian na przełomie lat 80. i 90. XX wieku.

Przemiany polityczno-gospodarcze w Europie Środ-
kowo-Wschodniej, tradycyjnym rynku dla czeskiego pro-
ducenta, zdecydowanie wpłynęły na wielkość produkcji 
trolejbusów. Słaba sytuacja ekonomiczna wielu państw 
regionu, a przede wszystkim przeniesienie finansowania 
transportu miejskiego z budżetu centralnego na lokalne 
samorządy, wpłynęła na zmniejszenie zamówień i w kon-
sekwencji zapaść produkcji. Poza czynnikami polityczny-
mi, które można określić jako zewnętrzne, miały znaczenie 
także czynniki wewnętrzne, w szczególności niedostosowa-
nie wielkości firmy do realnych możliwości sprze da żowych 
i niedorozwój technologiczny. W związku z regre sem eko-
nomicznym tradycyjnych odbiorców czeskich trolejbu-
sów Škoda musiała poszukiwać nowych klientów w Euro-
pie Zachodniej. Trolejbusy wytwarzane w Ostrowie nie 
spełniały jednak wymagań zachodnioeuropejskich klien-
tów. Przede wszystkim Škoda nie oferowała trolejbusów 
niskopodłogowych. W 1991 roku wprowadzono do sprze-
da ży konkurencyjne trolejbusy niskopodłogowe wytwa-
rzane w Europie Zachodniej. Jako pierwsza taki pojazd 
oferowała szwajcarska firma Hess (1991), następnie dołą-
czyły do niej austriacki Graf & Stift (1992) niemiecki 
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Neoplan (1992) i belgijski Van Hool (1993). Škoda wpro-
wadziła do sprzedaży tego typu pojazd dopiero w 1997 
roku (trolejbus 12-metrowy), a przegubowy w 2002. 
Ponadto unifikacja trolejbusowych nadwozi z autobuso-
wymi celem ograniczenia kosztów eksploatacji zaczęła 
odgrywać kluczową rolę w politykach przewoźników. 
Škoda wytwarzała trolejbusy oparte na całkowicie wła-
snym projekcie. Co prawda wprowadzono po pewnym 
czasie do sprzedaży autobus z takim samym nadwoziem, 
ale nie osiągnął on oczekiwanego sukcesu rynkowego. 

Zaznaczając, że czynniki zewnętrzne w postaci przemian 
geopolitycznych odgrywały znaczącą rolę w utrzymaniu pro-
dukcji trolejbusów w Czechach, szczególnie należy zwrócić 
uwagę na upadek ZSRR. Dotychczas większość produkcji 
trafiała na rynek ZSRR, a upadek tego państwa spowodował 
całkowite zaprzestanie zakupów na kilka lat. Początkowo 
malejący eksport udało się zastąpić sprzedażą trolejbusów 
klasycznych – średniopodłogowych na rynek lokalny do 
Czeskich Budziejowic, Chomutowa, Koszyc i Żyliny. 
Koncern Škoda próbował także poszukiwać nowych rynków 
zbytu, w 1998 roku wysłano na testy trolejbus średniopodło-
gowy do Tychów, a niskopodłogowy w 2000 do Lublina 
i Gdyni. Oba testy nie przyniosły nowych zamówień. Pewne 
sukcesy jednak osiągnięto. W latach 1996–1998 sprzedano 
57 trolejbusów do Dayton, a w latach 1999–2003 273 do 
San Francisco w Stanach Zjednoczonych [3,4]. Eksportowano 
także trolejbusy do krajów postkomunistycznych, do Estonii, 
na Litwę i Łotwę oraz Iranu. 

Po ustabilizowaniu produkcji na niskim, ale równym 
poziomie pojawiły się kolejne problemy rynkowe związa-
ne z silną konkurencją w regionie. Od 2000 roku produk-
cję trolejbusów niskopodłogowych, zunifikowanych nad-
woziowo z licznie produkowanymi autobusami, rozpoczę-
ła polska firma Solaris Bus & Coach (początkowo pod 
nazwą Neoplan Polska). W ramach rozwijania konstruk-
cji i oferowania zdywersyfikowanych pojazdów dostoso-
wanych do wymagań klienta w latach 2002–2008 produ-
kowane były trolejbusy Solaris trzech wielkości (na nad-
woziach 12-, 15- i 18-metrowych) także w Dopravnim 
Podniku Ostrava (Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Ostra-
wie), a później w spółce Ekova (wydzielonych warsztatach 
produkcyjnych DPO). Dostawy trolejbusów marki Solaris 
do Ostrawy i Opawy oraz Chomutowa jeszcze bardziej 
uszczupliły produkcję Škody. Solaris próbował wówczas 
startować we wszystkich przetargach, choć nie zawsze 
miał szansę na równą konkurencję. 

W związku ze wszystkimi okolicznościami zewnętrz-
nymi i wewnętrznymi właściciel koncernu Škoda podjął 
decyzję o zaprzestaniu produkcji trolejbusów na własnych 
nadwoziach w oddziale w Ostrowie w 2004 roku, jedno-
cześnie nie rezygnując z rynku. Podjęto decyzję o przenie-
sieniu produkcji trolejbusów do Pilzna, gdzie mieścił się 
oddział odpowiedzialny za produkcję napędów elektrycz-
nych. W 2003 roku podjęto decyzję o rozpoczęciu pro-
dukcji trolejbusów na nadwoziach autobusowych produ-
kowanych przez zakład Karosa Irisbus. Były to pojazdy 
linii Citybus. Na przełomie 2003 i 2004 zaprezentowano 

prototypowy trolejbus 12-metrowy oznaczony jako Škoda 
24Tr. Dzięki nowemu rodzajowi trolejbusu Škoda utrzy-
mała czeski rynek, sprzedając ten typ trolejbusu poza 
Czechy tylko do Rygi (Łotwa) i Urgenczu (Uzbekistan). 
Brak sukcesu rynkowego nowego pojazdu oraz zauważal-
ny wzrost produkcji trolejbusów Solarisa zaowocował no-
wym etapem w rozwoju firmy [5,6]. Ze względu na silną 
konkurencję w przetargach na tabor trolejbusowy ze stro-
ny Solarisa nastąpiło połączenie sił z koncernem Škoda i od 
2008 roku rozpoczęła się produkcja trolejbusów w opar-
ciu o nadwozia Solarisa z napędem Škody. Na rynkach, 
gdzie silną pozycję zajmowała Škoda, oferowano trolejbu-
sy oznaczone jako Škoda 26Tr (pojazd 12-metrowy), 27Tr 
(pojazd przegubowy 18-metrowy) i 28Tr (pojazd 15-me-
trowy), a tam gdzie oferentem był Solaris nazywano je 
jako Trollino 12, 18 i 15. Škoda mimo rozpoczęcia współ-
pracy z Solarisem nie przestała oferowania trolejbusów 
opartych na nadwoziach Irisbus (Karosa). Rozwój współ-
pracy dwóch dotychczasowych konkurentów zaowocował 
przede wszystkim produkcją na eksport, ale także dostar-
czano trolejbusy do Czech. Należy podkreślić, że żadnego 
trolejbusu na nadwoziu Solarisa (wyprodukowanego za-
równo w Ostrawie, jak i Pilźnie) nie udało się sprzedać do 
przedsiębiorstw słowackich. 

W wyniku zawiązania współpracy Solarisa ze Škodą 
bez pracy pozostało przedsiębiorstwo Ekova w Ostrawie. 
Poszukiwało ono nowej drogi rozwoju przez współpracę 
z czeskim producentem autobusów marki SOR. W efek-
cie tej współpracy powstały cztery prototypowe trolejbu-
sy, dwa niskowejściowe 12-metrowe, jeden niskopodłogo-
wy 12-metrowy i jeden przegubowy, niskopodłogowy 
18-metrowy. Trzy z nich były wyposażone w asynchro-
niczne napędy produkcji Cegelec (podobnie jak wcześniej 
produkowane w Ostrawie Solarisy). Pierwszy prototypo-
wy trolejbus niskowejściowy wyposażono w koncepcyjny 
napęd niskokosztowy, który jednak nie uzyskał pozytyw-
nych ocen. Trzy trolejbusy SOR wyposażone w napęd 
asynchroniczny sprzedano lokalnemu przedsiębiorstwu 
DP Ostrawa, a unikatowy pojazd pod względem rozwią-
zań napędowych do Cieplic. Brak sukcesów sprzedażo-
wych trolejbusów z nadwoziem SOR w dużej mierze wią-
zał się z przejęciem pomysłu przez Škodę. W 2010 roku 
koncern Škoda zawiązał współpracę z firmą autobusową 
SOR celem wspólnej produkcji trolejbusów. Było to szcze-
gólnie ważne ze względu na silną pozycję tej drugiej mar-
ki na Słowacji. 

Od 2010 roku nie nastąpiły znaczące zmiany na rynku 
producentów trolejbusów w Czechach i na Słowacji. W dru-
gim z analizowanych państw nie istnieje producent trolej-
busów, a w Czechach Škoda pozyskała rangę monopolisty 
oferującego trolejbusy na nadwoziach trzech marek auto-
busowych: Irisbus, Solaris i SOR. Polityka dywersyfikacji 
kooperantów Škody wpisuje się w jej szersze plany, których 
efektem była wspólna produkcja trolejbusów z włoską fir-
mą Breda MenariniBus dla Rzymu i francuskim oddziałem 
Irisibus dla Bolonii, a także dostawą napędów do trolejbu-
sów amerykańskich New Flyer [7]. 
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Dostawy trolejbusów w latach 2004–2014
Zaprzestanie produkcji w 2004 roku przez Škodę trolejbu-
sów na własnych nadwoziach zaowocowało dostarczaniem 
w latach 2004–2014 do czeskich i słowackich przedsię-
biorstw trolejbusów opartych na nadwoziach autobusowych 
trzech producentów: Irisbus, Solaris i SOR, wyproduko-
wanych w Ostrawie przez DP Ostrawa i Ekovę oraz Škodę 
Electric w Pilźnie. Na wymagającym rynku trolejbusowym, 
za najbardziej istotne uważa się jakość rozwiązań w zakre-
sie napędu elektrycznego. Škoda, mimo zmian w zakresie 
miejsca produkcji trolejbusów, nie zmieniła wysokiej jako-
ści produkowanych napędów elektrycznych do trolejbusów. 
Najlepszym świadectwem tej jakości były wieloletnie dosta-
wy (w latach 90. XX w. i później) silników do trolejbusów 
konkurencyjnych marek np. HESS. W 2007 roku Solaris 
porozumiał się ze swoim największym konkurentem – cze-
ską Škodą – i rozpoczął efektywną współpracę przy produk-
cji trolejbusów od 2008 roku. W latach 2008–2014 współ-
praca z tą firmą zaowocowała wytworzeniem blisko 400 
trolejbusów [5-8]. Spośród wszystkich wyprodukowanych 
przez konsorcjum Solarisa i Škody trolejbusów 129 zostało 
dostarczonych do przewoźników czeskich. Żaden przewoź-
nik słowacki nie zamówił trolejbusów z polskimi nadwozia-
mi. Sytuacja na Słowacji była determinowana silną pozycją 
czeskiego producenta autobusów marki SOR, a wcześniej 
Karosy należącej do francuskiego koncernu Irisbus. 

W latach 2004–2014 zmieniała się roczna wielkość do-
staw na oba rynki. Najmniej trolejbusów dostarczono w 2004 
roku – 11, a najwięcej w 2014 – 90 (rysunek 1). Wzrosty 
dostaw notowano w 2006 roku, gdy sprzedano do wszyst-
kich przedsiębiorstw 61 pojazdów, oraz w 2011 roku – 79 
trolejbusów. Łącznie w analizowanym okresie dostarczono do 
siedemnastu przedsiębiorstw 449 trolejbusów wytworzo-
nych przez koncern Škoda (z nadwoziami Irisbus, Solaris 
i SOR) oraz marki Solaris i SOR współprodukowanych 
w Ostrawie przez spółkę Ekova z napędami elektrycznymi 
Cegelec. Analizując strukturę dostaw, można określić rok 
2008 jako przełomowy pod względem zmiany układu sił. 
Do 2008 roku głównie dostarczane były trolejbusy marki 
Škoda z nadwoziami Irisbus (Karosa) wytwarzane w Pilźnie 
oraz Solarisy produkowane we współpracy z przedsiębior-
stwem w Ostrawie. W 2008 roku rozpoczęły się dostawy 
trolejbusów produkowanych we współpracy Škody i Solarisa 
oraz DP Ostrava poszukiwała szansy dalszej produkcji pojaz-
dów we współpracy z producentem autobusów SOR. Wejście 
na rynek tej marki i zainteresowanie nią przewoźników za-
owocowało rozpoczęciem współpracy Škody z SOR-em. 
Do 2009 roku dostawy trolejbusów Škoda 24Tr i 25Tr opar-
tych na nadwoziach Irisbus utrzymywały się na wysokim po-
ziomie. Po rozpoczęciu współpracy Škody z Solarisem dosta-
wy zmalały do kilku sztuk trolejbusów rocznie i utrzymywa-
ły się na takim poziomie do końca analizowanego okresu. 
Wraz z wejściem marki SOR na rynek trolejbusowy znaczna 
liczba dostarczanych trolejbusów pochodziła ze współpracy 
z tym producentem. Szczególnie istotne dla rozwoju rynku 
trolejbusów SOR były zamówienia ze strony czterech słowac-
kich przedsiębiorstw (rysunek 2). 

Rys. 1. Sumaryczne zestawienie dostaw trolejbusów w latach 2004–2014 do czeskich i sło-
wackich miast
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Zestawienie dostaw trolejbusów w latach 2004–2014 do w podziale na marki nad-
wozi i producentów
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Sumaryczne zestawienie dostaw trolejbusów w latach 2004–2014 w podziale na miasta
Źródło: opracowanie własne 

W latach 2004–2014 największe dostawy nowych trolej-
busów wykonywane były dla przewoźnika z Bratysławy (64) 
i były to wyłącznie trolejbusy SOR, przy czym należy pod-
kreślić, że były to dostawy realizowane pod koniec analizo-
wanego okresu. Drugie miejsce pod względem liczby zaku-
pionych trolejbusów zajęło Pilzno (56) i były to dostawy re-
gularne w całym badanym okresie, początkowo trolejbusów 
z nadwoziami Irisbus, a następnie Solaris. Trzecie miejsce 
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zajął Zlin z 48 trolejbusami i podobnie jak dla Pilzna były to 
dostawy rozłożone w czasie, początkowo z nadwoziami 
Irisbus, a następnie Solaris. Najmniej trolejbusów dostarczo-
no do Brna (9), choć jest to największy podsystem transportu 
trolejbusowego w Czechach, Mariańskich Łaźni – 7 trolejbu-
sów, co jednak oznaczało wymianę całego parku pojazdów 
oraz Chomutowa – 6 (rysunek 3).

Poza analizą liczby dostarczonych trolejbusów należy 
przedstawić jej strukturę i wielkość w odniesieniu do stanu 
posiadania poszczególnych przewoźników. W latach 2004–
2014 w Czechach różnorodność dostaw trolejbusów była 
większa niż na Słowacji. Trzema miastami, gdzie zakupy były 
jednorodne, był Hradec Kralowy z dostawą 31 trolejbusów 
marki Škoda z nadwoziami SOR oraz Brno z dostawą 9 
i Mariańskie Łaźnie – 7 trolejbusów Škoda z nadwoziami 
Irisbus. W pozostałych czeskich miastach dostawy były różno-
rodne. W Pilźnie, Zlinie, Igławie, Pardubicach i Uściu nad 
Łabą najpierw dostarczano trolejbusy Škoda z nadwoziami 
Irisbus, a następnie Solaris. W Chomutowie dostarczono tro-
lejbusy Solaris wyprodukowane w Ostrawie, a następnie zaku-
piono Škody/Irisbus. W Opawie i Ostrawie najpierw zakupy 
dotyczyły trolejbusów Solaris produkowanych w DP Ostrawa, 
a następnie Škód z nadwoziami Solarisa. W Ostrawie kursują 
też prototypy SOR wyprodukowane w rodzimej spółce. 
Najbardziej różnorodna sytuacja taborowa dotyczyła Cieplic, 
gdzie wszystkie nowe trolejbusy dostarczyła Škoda, ale naj-
pierw były to pojazdy z nadwoziami Irisbus, następnie Solaris 
i SOR (rysunek 4). Cieplice i Pardubice były jednymi miastami 
wprowadzającymi do eksploatacji trolejbusy 15-metrowe. 
Wśród trzech kooperantów Škody tylko Solaris oferował tego 
typu nadwozia w analizowanym okresie. 

Wymiana parku taborowego wiąże się z jego odnowie-
niem. W latach 2004–2014 najwyższy odsetek wymiany od-
notowały Cieplice – 100%, następnie Igława – 91% oraz 
Mariańskie Łaźnie – 88% i Zlin – 87%. Poza Koszycami na 
Słowacji, gdzie nie prowadzono zakupów trolejbusów, naj-
mniejszy udział nowych pojazdów zanotowano w Brnie – 6%. 
W pozostałych przedsiębiorstwach wymiana floty zawierała 
się w przedziale od 20 do 78%. Średni wynik dla wszystkich 
badanych przedsiębiorstw wyniósł 57% (tabela 1). 

oferta producentów i popularność rodzajów trolejbusów
Konsolidacja produkcji Solarisa i Škody w latach 2007–2008 
oraz porozumienie o braku konkurencji na rynku czeskim 
i słowackim pomiędzy tymi dwoma producentami zaowo-
cowała de facto monopolem drugiego z nich. Jedynym pro-
ducentem dostarczającym trolejbusy na omawiane rynki od 
2008 roku jest Škoda Electric, oferująca 7 typów trolejbu-
sów oznaczonych od 24Tr do 31Tr, z wyłączeniem typu 29Tr, 
prawdopodobnie zarezerwowanego dla trolejbusu trójczło-
nowego na nadwoziu Solarisa (por. tabela 2). 

Wśród oferowanych trolejbusów znajdują się trzy typy 
pojazdów 12-metrowych (24Tr, 26Tr i 30Tr), trzy typy po-
jazdów 18-metrowych (25Tr, 27Tr i 31Tr) i jeden trolejbus 
15-metrowy (28Tr). Poza różnicowaniem długości pojaz-
dów, oferowane były także różne rozwiązania techniczne, 
zarówno pod względem nadwoziowym i mechaniczno-

Wykaz dostaw nowych trolejbusów do czeskich i słowackich  
przedsiębiorstw trolejbusowych w latach 2004–2014  

na tle liczebności parków taborowych
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Łączna liczba 
trolejbusów 

w parku  
taborowym 

na dzień 
31.12.2014 

Odsetek  
wymiany  
taboru  

w latach  
2004–2014 

[%]

Cieplice CZ 9 12 3 1 25 25 100

Igława CZ 6 23 29 32 91

Mariańskie Łaźnie CZ 7 7 8 88

Zlin CZ 33 15 48 55 87

Hradec Kralowy CZ 31 31 40 78

Opawa CZ 11 13 24 33 73*

Bańska Bystrzyca SK 19 19 29 66

Pilzno CZ 28 28 56 93 60

Cz. Budziejowice CZ 31 2 33 58 57

Średnia dla przedsiębiorstw komunikacji trolejbusowej w Czechach i na Słowacji 57

Bratysława SK 6 58 64 132 48

Pardubice CZ 6 20 26 59 44

Preszów SK 12 7 19 44 43

Ostrawa CZ 10 14 3 27 65 42

Chomutow CZ 1 5 6 18 33

Żylina SK 15 15 48 31

Uście nad Łabą CZ 6 8 14 71 20

Brno CZ 9 9 145 6

Razem: 154 129 133 32 4 452 955 47

* W Opawie 20.10.2013 w wyniku pożaru jednej z hal zajezdni spaliło się 7 trolejbusów, w tym 5 
niskopodłogowych Solarisów Trollino 12 wyprodukowanych w Ostrawie.

Rys. 4. Zestawienie dostaw trolejbusów w latach 2004–2014 w podziale na miasta, marki 
nadwozi i producentów
Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1
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-elektrycznym. W szczególności rozwiązania w zakresie na-
pędu trakcyjnego różnicowały oferowane pojazdy. Škoda 
produkowała pojazdy przegubowe z jedną i dwoma osiami 
napędowymi (a więc dwoma silnikami trakcyjnymi), trolej-
busy 12-metrowe z silnikami trakcyjnymi o różnej mocy. 
Wyposażano pojazdy w dodatkowe układy zasilania poza-
trakcyjnego (baterie trakcyjne, superkondensatory i agre-
gaty spalinowe) [7-9].

Firma Škoda Electric prowadzi politykę produkcji zdywer-
syfikowanych typów trolejbusów na nadwoziach trzech marek 
Irisbus (fotografia 1), Solaris i SOR. W latach 2004–2014 
udział poszczególnych marek nadwozi w produkcji trolejbu-
sów Škoda wynosił około 1/3. Trolejbusów na nadwoziach 
Irisbus wyprodukowano 37%, na nadwoziach Solarisa – 31%, 
a na nadwoziach SOR – 32% (rysunek 5). Dynamika przyro-
stu była jednak różna dla poszczególnych typów trolejbusów. 
Największy przyrost notowała sprzedaż trolejbusów zbudowa-
nych na nadwoziach SOR, a najmniejszy na nadwoziach 
Irisbus. Wielkość produkcji pojazdów opartych na nadwoziach 
Solarisa charakteryzowała się najmniejszą zmiennością.

Podsumowanie
Komunikacja trolejbusowa w Czechach i na Słowacji pozo-
staje istotnym podsystemem transportu miejskiego. W ana-
lizowanym okresie 2004–2014 nie powstał żaden nowy 
system trolejbusowy, ale też żadnego nie zlikwidowano. 
Siedemnastu przewoźników trolejbusowych inwestowało 
w zakupy taboru i tylko jedno miasto, Koszyce na Słowacji, 
nie prowadziło takiej polityki. W latach 2004–2008 funk-
cjonowała konkurencja na rynku producentów trolejbusów 
w Czechach. W analizowanym okresie nie produkowano 
trolejbusów na Słowacji. W wyniku nawiązania współpracy 
pomiędzy dwoma najważniejszymi konkurentami, czeską 
Škodą i polskim Solarisem, pierwsza z firm stała się mono-
polistą na rynkach czeskim i słowackim w zakresie dostaw 
trolejbusów w latach 2008–2014. Škoda zdywersyfikowała 
ofertę produkcyjną przez współpracę z producentami au-
tobusów, firmą Irisbus posiadającą dawną fabrykę Karosy 
w Czechach, polskim Solarisem i czeskim SOR-em. Czescy 
przewoźnicy trolejbusowi zamawiali głównie pojazdy z nad-
woziami Irisbusa, a następnie Solarisa. Na Słowacji domi-
nował Irisbus i SOR. Najbardziej efektywną politykę wy-
miany taboru trolejbusowego prowadziły firmy z Bańskiej 
Bystrzycy, a najsłabszą w Chomutowie. W analizowanym 
okresie dostarczono do Czech i na Słowację 449 trolejbu-
sów, w tym najwięcej do Bratysławy, Pilzna i Zlinu. 

Wykaz typów trolejbusów produkowanych przez Škodę Electric
Typ Nadwozie trolejbusu

24Tr Irisbus Citybus 12M, nast. Irisbus Citelis 12M

25Tr Irisbus Citybus 18M, nast. Irisbus Citelis 18M

26Tr Solaris Urbino 12

27Tr Solaris Urbino 18

28Tr Solaris Urbino 15

30Tr Sor NB 12 City

31Tr Sor NB 18 City

Źródło: [8]

Tabela 2

Rys. 5. Udział procentowy typów trolejbusów dostarczonych przez firmę Škoda Electric  
w latach 2004–2014 (typ, liczba dostarczonych trolejbusów, udział w produkcji łącznej)
Źródło: opracowanie własne

Fot. 1. Na pierwszym planie trolejbus Škoda 24Tr zbudowany na nadwoziu Irisbus Citybus 
12M w Zlinie 
Autor: Marcin Połom
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Streszczenie. W artykule przedstawiono projekt realizacji multi-
modalnego portu przeładunkowego na terenie Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Zduńska Wola-Karsznice. Dla osiągnięcia efektów sy-
nergicznych na styku infrastruktury drogowej i kolejowej o odpowied-
nich parametrach i infrastrukturze logistycznej kluczowe znaczenie ma 
spójny scenariusz rozwoju węzłów odpowiedzialnych za koherentność 
wskazanych systemów. W pracy wskazano położenie inwestycji w re-
gionalnej sieci transportowej województwa łódzkiego oraz na tle mię-
dzynarodowych korytarzy transportowych. Scharakteryzowano etapy 
rozwoju obiektu logistycznego oraz charakterystykę jego wyposażenia 
odpowiedzialnego za efektywne łączenie transportu drogowego i ko-
lejowego. Funkcjonalne obszary miejskie z rozwiniętą sferą logistycz-
ną mają za zadanie zapewnić operatorom transportu multimodalnego 
optymalne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, sprzyjając 
jednocześnie przestrzennemu i ekonomicznemu rozwojowi ośrodków 
miejskich, na bazie których obszary utworzono.
Słowa kluczowe: transport multimodalny, port przeładunkowy, 
Zduńska Wola, Karsznice

Port przeładunkowy na terenie  
Miejskiego obszaru Funkcjonalnego 
zduńska Wola-Karsznice jako przykład 
multimodalnego węzła transportowego1

mentalną determinantę rozwoju ośrodków miejskich. 
Na innych terenach przyczyniał się do przyspieszenia rozwo-
ju, bowiem dostępność do kluczowych szlaków skutkowała 
często m.in. dynamicznym rozwojem przemysłu. Transport 
szynowy jest ważnym obszarem gospodarki stanowiącym 
współcześnie istotny element powiązań multimodalnych 
wpisujących się w ideę zrównoważonego rozwoju [4].

Popularyzacja połączeń kolejowych ma ponadto szanse 
doprowadzić do wzrostu opłacalności podmiotów gospo-
darczych o charakterze przewozów mieszanych, czyli in-
nych niż tylko operatorów transportu drogowego. Transport 
szynowy charakteryzuje się ponadto wyraźnie mniejszymi 
nakładami finansowymi w porównaniu do transportu sa-
mochodowego w związku z aspektami ekologicznymi. 
Prawidłowość ta wpisuje się w jeden z kluczowych celów 
polityki rozwoju UE [5]. 

Jak już wspomniano, priorytetowe znaczenie w aktual-
nie kreowanych relacjach transportowych odgrywają połą-
czenia intermodalne. W licznych publikacjach autorzy 
podkreślają wagę tego typu rozwiązań jako zmieniających 
obraz funkcjonujących dotychczas przepływów ładunków 
[6]. Pomimo dużej popularności tej formy transportu czę-
sto występują problemy w jego właściwym rozumieniu i od-
różnieniu od transportu łamanego, multimodalnego czy 
gałęziowego [7]. Transport intermodalny jest bardzo często 
utożsamiany z multimodalnym. Międzynarodowy trans-
port multimodalny oznacza przewóz towarów co najmniej 
dwoma gałęziami transportu, na podstawie umowy o prze-
wóz multimodalny, z miejsca położonego w jednym kraju 
(gdzie towar przejął operator transportu multimodalnego), 
do miejsca przeznaczenia położonego w innym kraju [8]. 
Transport intermodalny należy rozumieć jako przewóz to-
warów w jednym i tym samym pojeździe lub jednostce ła-
dunkowej przy udziale różnych gałęzi transportu. Autorzy 
w różny sposób różnicują transport intermodalny i multi-
modalny. Część z nich wskazuje na różnice na poziomie ję-
zykowym, wyjaśniając, iż pojęcie multimodalnego rozpo-
wszechnione jest w USA, a intermodalnego w Europie [7]. 
Z innej strony transport intermodalny jest uznawany za 
szczególny rodzaj multimodalnego. Tak rozumując, trans-
port multimodalny należy utożsamiać z przewozem składa-
jącym się z dwóch lub więcej gałęzi transportu. Transport 
intermodalny jest natomiast typem transportu multimo-
dalnego i stanowi każdy przewóz w jednej jednostce ładun-

Wprowadzenie  
Transport jest zaliczany do najstarszych czynników lokalizacji 
jednostek przestrzennych i czynników determinujących kon-
centracje ludności w przestrzeni. Ma ogromny wpływ na lo-
kalizację i wzajemne rozmieszczenie miast oraz związki funk-
cjonalne w aglomeracjach i pomiędzy nimi [1]. Jak wskazują 
przykłady z historii Europy i świata, szlaki transportowe 
od zawsze decydowały o stagnacji lub prospericie wielu cy-
wilizacji. Bowiem to wzdłuż nich pojawiało się osadnictwo 
i rozwijał handel. Naturalnym było również funkcjonowanie 
przepływów towarów i ludzi [2]. Sprawny system transpor-
towy powinien być dopasowany do rozmiaru, charakteru 
i zróżnicowania przestrzennego potrzeb transportowych na 
danym terenie, interpretując i łącząc wszystkie funkcje speł-
niane przez dany obszar funkcjonalny oraz międzynarodo-
wych przepływów ładunków i ludzi. Funkcje te determinują 
połączenia transportowe kształtowane przez czynniki spo-
łeczno-gospodarcze, zagospodarowanie przestrzenne, liczbę 
układów przestrzennych, a także rozmieszczenie funkcji han-
dlowych i przemysłowych czy przebieg międzynarodowych 
korytarzy transportowych [3].

Jednym z pierwszych środków transportu odpowiadają-
cym za realizację przepływów mieszkańców i ładunków był 
transport szynowy. W wielu sytuacjach stanowił funda-

1  ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. 
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kowej lub pojeździe, przy użyciu kolejnych gałęzi transpor-
tu bez przeładunku samych towarów, w zmieniających się 
jednostkach transportu. Wnioskować należy, że transport 
multimodalny nie determinuje przewozu w jednostkach ła-
dunkowych [9]. Dlatego też stosowanie rozwiązań inter-
modalnych przyczynia się do redukcji zużycia energii, skró-
cenia czasu przewozu czy podniesienia punktualności do-
staw. Ponadto ogranicza zjawisko kongestii, zwiększa 
bezpieczeństwo i obniża koszty zewnętrzne. Pozwala na 
łączenie różnych gałęzi transportu w sposób szybki oraz 
wygodny, w celu minimalizacji kosztów całkowitych [3].

W przypadku Polski, największe znaczenie dla realizacji 
powiązań multimodalnych ma transport szynowy. To wła-
śnie na jego bazie należy tworzyć sieć centrów logistycz-
nych i terminali [10]. Bowiem samo występowanie infra-
struktury transportowej w postaci połączeń kolejowych czy 
dróg o ograniczonej dostępności (autostrady i drogi ekspre-
sowe) nie podnosi poziomu dostępności transportowej da-
nego obszaru, jeśli nie występuje na nim infrastruktura 
punktowa w postaci stacji, przystanków czy węzłów drogo-
wych. Za ich pośrednictwem możliwe jest włączenie kon-
kretnego ładunku w system transportowy. Szczególnie 
ważne w tym względzie wydają się punkty węzłowe w po-
staci nowoczesnych terminali multimodalnych (w tym rail-
portów). W przypadku polskich realiów nadal istnieje nie-
stety wiele przeszkód hamujących rozwój tego transportu. 
Do głównych barier rozwoju zalicza się niezadowalający 
stan infrastruktury kolejowej, wysokie stawki za dostęp do 
torów, brak wsparcia rządowego i inwestycji. Budowane 
centra logistyczne najczęściej pozbawione są bocznic kole-
jowych, brakuje również terminali przeładunkowych 
umiejscowionych przy liniach kolejowych. 

Położenie Polski na skrzyżowaniu głównych europej-
skich korytarzy transportowych, rosnący ruch tranzytowy 
[11] oraz bogata sieć linii kolejowych stwarzają przesłanki 
dla intensywnego rozwoju transportu multimodalnego. 
Ten sposób przepływu towarów ma ogromną szansę na 
przejęcie obsługi obrotów w handlu w ujęciu wewnątrzkra-
jowym i tranzytowym, zarówno w ujęciu północ–południe, 
jak i wschód–zachód. Nie mniej jednak, aby idea korytarza 
przynosiła wymierne rezultaty, obudowana musi być twar-
dymi inwestycjami w postaci infrastruktury. Należy w tym 
miejscu podkreślić rolę węzłowych elementów infrastruk-
tury transportowej. Dają one możliwość sprawnego współ-
działania i podziału pracy przewozowej na przynajmniej 
dwie gałęzie transportu, czyniąc całą sieć połączeń mniej 
obciążoną na skutek rozłożenia ciążenia komunikacyjnego 
i bardziej elastyczną na przyjęcie dużej fali ładunków. 
Projektem stanowiącym odpowiedź na zapotrzebowanie 
w zakresie wyspecjalizowanej infrastruktury logistycznej 
umożliwiającej realizację transportu multimodalnego jest 
port przeładunkowy w granicach Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (MOF) Zduńska Wola-Karsznice. Zgodnie 
z definicjami występującymi w literaturze przedmiotu, 
multimodalny terminal przeładunkowy to obiekt prze-
strzenny z właściwą mu organizacją i infrastrukturą umoż-
liwiającą przeładunek intermodalnych jednostek transpor-

towych: kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep samo-
chodowych pomiędzy środkami transportu należącymi do 
różnych gałęzi transportu oraz wykonywanie operacji na 
tych jednostkach w związku z ich składowaniem i użytko-
waniem [12]. 

W założeniu projekt realizowany w Zduńskiej Woli- 
-Karsznicach to terminal kolejowy posiadający bezkolizyj-
ny dostęp do sieci drogowej oraz dysponujący stosowną 
powierzchnią na załadunek i przestój środków transportu 
i pojemników transportowych wraz z dostosowaną do tych 
funkcji infrastrukturą. Terminal zapewnia również możli-
wość realizacji procesów manipulacyjnych na ładunkach, co 
finalnie zapewnić ma efektywne łączenie potoków towaro-
wych. Funkcjonowanie przyszłego portu przeładunkowego 
na obszarze MOF Zduńska Wola-Karsznice, podobnie jak 
i terminali multimodalnych, poza standardowymi zasada-
mi i konwencjami, podporządkowane jest dyrektywie nr 
106/1992 z 7 grudnia 1992 roku w sprawie stworzenia 
wspólnych reguł dla niektórych rodzajów transportu kom-
binowanego między państwami członkowskimi [13]. 
Przepis ten dotyczy transportu kombinowanego w rela-
cjach: droga–kolej, droga żegluga śródlądowa i droga– 
transport morski. Wspólnotowe instrumenty prawne, ta-
kie jak wspomniana dyrektywa, mają na celu wspieranie 
rozwoju transportu kombinowanego. Biała Księga doty-
cząca polityki transportowej promuje korzystanie z trans-
portu kolejowego i innych przyjaznych środowisku form 
transportu jako konkurencyjnej alternatywy dla transportu 
drogowego [14]. Port przeładunkowy na obszarze MOF 
Zduńska Wola-Karsznice, stanowiąc ogniwo przewozów 
multimodalnych szynowo-drogowych, ma łączyć zalety 
transportu samochodowego, którymi są: większa elastycz-
ność, gęstszy układ dróg i punktów transportowych, moż-
liwość dostaw bezpośrednich, dobra dostępność czasowa, 
duża częstotliwość odjazdów, elastyczność w wyborze tras 
przewozu, zróżnicowana ładowność środków transporto-
wych z transportem kolejowym zapewniającym większą 
ładowność środków transportu, relatywnie tani przewóz na 
dłuższych odległościach, stosunkowo duża szybkość prze-
wozu oraz niezawodność połączeń [3]. 

Wizja, jaką założyli projektanci Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Zduńska Wola-Karsznice, która opiera się 
na perspektywie czasowej lat 2014–2020, przedstawia MOF 
jako kluczowe centrum logistyczne i inwestycyjne na szlaku 
komunikacyjnym korytarza transeuropejskiego Bałtyk– 
Adriatyk. Najbardziej pożądanym scenariuszem zrealizowa-
nia tak zdefiniowanej wizji jest stworzenie i rozwój MOF 
Zduńska Wola-Karsznice, jako konkurencyjnego na polskim 
rynku centrum logistyczno-inwestycyjnego, dzięki wykorzy-
staniu atutów sfery gospodarczej oraz jednoczesnym wspar-
ciu dla sfery społecznej i środowiskowej[15].

Czynniki lokalizacji portu multimodalnego
Transport szynowy jako czynnik miastotwórczy w ujęciu 
historycznym był nie tylko narzędziem determinującym 
rozwój funkcji egzo- i endogenicznych w mieście o charak-
terze usługowym czy przemysłowym. Można także obser-
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wować przykłady miast, gdzie kolej sama w sobie stanowi-
ła podstawowy czynnik rozwoju miasta. Jednym z takich 
przykładów jest historia rozwoju węzła Karsznice, obecnie 
dzielnicy Zduńskiej Woli w województwie łódzkim [16]

Opisywany obszar po raz drugi zawdzięcza dynamiczny 
rozwój swojemu położeniu w zakresie kluczowych struktur 
transportowych w ujęciu krajowym i międzynarodowym. 
Bowiem pierwszy okres rozkwitu Zduńskiej Woli i Karsznic 
miał miejsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Karsz-
nice to obecnie nazwa sołectwa w gminie Zduńska Wola. 
Część historycznych Karsznic jest dzisiaj częścią miasta 
Zduńska Wola. W 1827 roku było tu 8 domów, w których 
zamieszkiwało 106 mieszkańców. W dwudziestoleciu mię-
dzywojennym ta mała miejscowość stała się kluczowym 
(w skali krajowej) węzłem dzięki budowie linii kolejowej 
Śląsk–Pomorze (Magistrali Węglowej). W 1928 roku 
Ignacy Mościcki podjął decyzję uprawniającą rząd do reali-
zacji pierwszorzędnej, normalnotorowej kolei użytku pu-
blicznego o długości ponad 250 kilometrów [17] od stacji 
kolejowej na odcinku Herby przez Zduńską Wolę do stacji 
w Inowrocławiu. Inwestycja miała na celu wytyczenie no-
wej drogi północ–południe umożliwiającej ominięcie wę-
złów kolejowych leżących w tamtym czasie na ziemiach 
państwa niemieckiego. Dwa lata po rozpoczęciu budowy 
linii, oddano do użytku odcinek Herby Nowe–Karsznice 
(obecna stacja węzłowa Zduńska Wola Karsznice) [18]. Po 
kolejnych trzech latach oddano do użytku odcinek od 
Inowrocławia do Karsznic. W tym czasie powstało m.in. 
funkcjonujące obecnie osiedle mieszkaniowe dla 1300 kole-
jarzy [19]. W kwietniu 1939 roku zakończono budowę li-
nii kolejowej łączącej Magistralę z Częstochową. Po rozpo-
częciu wojny inwestycję kontynuowali Niemcy, budując 
m.in. drugi tor. W czasie trwania działań wojennych inwe-
stycja poważnie straciła na znaczeniu. Niemcy zaintereso-
wane były bowiem wyłącznie liniami magistralnymi o rela-
cji wschód–zachód, jako korytarzami przeznaczonymi do 
transportu surowców i żywności na zachód do Rzeszy oraz 
zaopatrzenia wojskowego na front wschodni. Pierwszy etap 
rozkwitu Magistrali Węglowej kończy się w 1966 roku po 
jej całkowitej elektryfikacji.

Obecny, drugi etap dynamicznego rozwoju związany 
jest z projektem rozwoju sieci transeuropejskich korytarzy 
transportowych. Magistrala stanowi bowiem jeden z klu-
czowych elementów korytarza Bałtyk–Adriatyk [20], co 
łączy się z wdrażanym projektem rewitalizacji linii. 
Przedstawiony w artykule port przeładunkowy to inwesty-
cja, która niewątpliwe wpisuje się w całokształt działań 
przywracających strategiczne znaczenie magistrali, czyniąc 
jednocześnie bardziej kompletną sieć polskich węzłów logi-
stycznych.

Decyzje lokalizacyjne powinny być podejmowane w ra-
cjonalny, przemyślany sposób, uwzględniając wiele istot-
nych czynników, szczególnie w przypadku inwestycji tak 
złożonych jak porty intermodalne. Dobra lokalizacja obiek-
tów logistycznych wpływa bowiem bezpośrednio na obni-
żenie kosztów transportu i kosztów zapasów, a także na 
efektywniejszy poziom obsługi klienta [21]. Należy pamię-

tać, że podejmowane w chwili obecnej decyzje lokalizacyjne 
będą miały odzwierciedlenie w przyszłości. Inwestycja, któ-
ra zostanie właściwie usytuowana w aktualnych warunkach 
ekonomicznych, technologicznych i konkurencyjnych, 
może przestać odpowiadać warunkom optymalnej lokaliza-
cji w nowych okolicznościach [22]. Trzeba jednakże przy-
znać, że decyzja lokalizacyjna w przypadku analizowanego 
portu przeładunkowego ma w znacznym stopniu ograni-
czony charakter, bowiem kluczowe dla jego funkcjonowa-
nia skrzyżowanie dwóch szlaków transportowych o po-
nadregionalnym zasięgu w granicach województwa jest 
niezwykle rzadkie. Ponadto realizacja inwestycji w ciągu 
transeuropejskich korytarzy transportowych zapewnia po-
twierdzenie zasadności ich funkcjonowania w danym miej-
scu. W aspekcie lokalizacyjnym, ale i nie tylko, multimo-
dalne porty przeładunkowe siłą rzeczy powinny nawiązy-
wać do przebiegu istniejących już głównych korytarzy 
transportowych, a przy wyborze dla nich konkretnych lo-
kalizacji powinno się zwracać szczególną uwagę na możli-
wość skomunikowania centrum logistycznego z istniejącą 
infrastrukturą transportową. Im bogatsza i bardziej różno-
rodna jest struktura gałęziowa transportu w danym kory-
tarzu, tym większa zachęta, aby właśnie tam lokować 
obiekty logistyczne [23]. Korytarze transportowe są więc 
naturalnym miejscem budowy tego typu inwestycji [24]. 

Wymienione powyżej czynniki w naturalny sposób 
wskazują na bardzo duże szanse powstania klastra logi-
stycznego w pobliżu węzła drogowo-kolejowego w okolicy 
Zduńskiej Woli-Karsznic. Jest to obszar leżący na skrzyżo-
waniu drogi ekspresowej S8 i magistrali węglowej Śląsk – 
Trójmiasto. Masterplan dla transportu kolejowego w Polsce 
do 2030 roku przewiduje dalszy wzrost znaczenia tej linii 
kolejowej. Także konieczność ochrony środowiska i w kon-
sekwencji nastawienie na rozwój transportu multimodalne-
go w Unii Europejskiej i na świecie pozwala wnioskować, że 
znaczenie tego węzła będzie bardzo duże. Jego powstanie 
jest możliwe dzięki budowie w tej okolicy drogi ekspreso-
wej S8 [25]. Przebiega ona od węzła Łódź-Walichnowy 
przez Łask – Zduńską Wolę – Sieradz do Wrocławia. Na 
omawianym obszarze planowane są 3 zjazdy: węzeł Łask, 
węzeł Karsznice i węzeł Zduńska Wola, którymi będzie 
można dostać się do dróg krajowych nr 12 i 14 oraz zjechać 
na pozostałe drogi lokalne (rys. 1). Węzły komunikacyjne 
(bezpośrednia bliskość drogi, lotniska i terminalu kolejo-
wego) na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego to 
kluczowe czynniki, które będą decydować o wyborze loka-
lizacji inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej 
przez potencjalnych inwestorów.

W pobliżu Zduńskiej Woli krzyżują się dwa korytarze 
paneuropejskie Warszawa – Berlin – Amsterdam – 
Liverpool ukierunkowany wschód–zachód oraz korytarz 
Bałtyk–Adriatyk ukierunkowany północ–południe. W ra-
mach pierwszego korytarza elementami bazowymi są linie 
kolejowe E 20 i E 75, połączenie drogowe E 30 i realizowa-
na autostrada A2 oraz linie kolejowe (nr 2, nr 3 i nr 6). 
W skład drugiego korytarza wchodzą porty morskie 
w Gdańsku i Gdyni, magistralne połączenia kolejowe, linia 
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E 65 (nr 4 i 9), magistrala węglowa Śląsk – Porty linia 
EC 65 (nr 131) oraz międzynarodowa droga kołowa E 75 
(autostrada A1). Ponadto z perspektywy rozwoju MOF 
Zduńska Wola-Karsznice, Kolej Dużych Prędkości stano-
wić może doskonały środek transportu pomiędzy MOF 
a największymi ośrodkami miejskimi pod względem gospo-
darczym w Polsce (Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław).

Planowane miejsce realizacji Portu Multimodalnego, 
czyli kluczowej inwestycji warunkującej rozwój MOF, sta-
nowi centrum całego założenia i zlokalizowany jest na ob-
szarze miasta Zduńska Wola. Cały teren MOF położony 
jest na styku Miasta Zduńska Wola i Gminy Zduńska Wola 
(powiat zduńskowolski) oraz Gminy Sędziejowice (powiat 
Łaski). Od północy ograniczony jest pasem zabudowy poło-
żonej na północ od drogi krajowej nr 12/14. Na wschodzie 
granica przebiega po gruntach gminy Zduńska Wola (ob-
szar umożliwiający realizację inwestycji drogowej – drogi 
powiatowej), na południu granicę inwestycji stanowi droga 
ekspresowa S8, od zachodu zaś przebieg linii kolejowej. 
Poza wskazanym rdzeniem inwestycji, jego projektanci wy-
znaczyli również obszar bezpośredniego oddziaływania 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmujący miasto 
Zduńska Wola oraz znaczną część powiatu łaskiego. 
Natomiast Sieradz i Łask objęte są obszarem pośredniego 
oddziaływania MOF.

Rozwój i charakterystyka inwestycji
Przy gwałtownym wzroście międzynarodowej wymiany to-
warowej na początku XX wieku uświadomiono sobie po-
trzebę efektywnego wykorzystania różnych środków trans-
portu. Z tego właśnie powodu ogromną rolę w transporcie 
transeuropejskim nabiera transport multimodalny. Unia 
Europejska świadoma przemian transportowych, w swych 
dokumentach strategicznych stawia na ten właśnie rodzaj 
transportu. Wspomniane wcześniej usytuowanie MOF na 
skrzyżowaniu korytarzy europejskiej sieci TEN-T pozwala 
na sprawne i optymalne dystrybuowanie towarów zarówno 
w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jak 
i ich eksport poza granice UE [15]. Inwestycje logistyczne 
prowadzone w przebiegu korytarza Bałtyk–Adriatyk wy-
dają się być szczególnie uzasadnione, bowiem ze względu 
na ilość przewożonych w regionie towarów (która w 2030 
wzrośnie o ponad 40% w porównaniu do 2010 r.) będą mu-
siały efektywnie prowadzić przepływ ładunków od portów 
w Gdyni i Gdańsku oraz Świnoujściu/Szczecinie [11]. 

Cała inwestycja zrealizowana zostanie w czterech eta-
pach. Pierwszy z nich obejmować będzie budowę portu 
multimodalnego o powierzchni około 22 ha. Kolejne trzy 
etapy to przygotowanie terenów inwestycyjnych o łącznej 
powierzchni około 152 ha. Dodatkowo w wyniku prac 
warsztatowych cały teren został podzielony na siedem stref 
funkcjonalnych. Inwestycje w ramach realizacji portu mul-
timodalnego będą realizowane w strefie SP3, obejmującej 
obszar lokalizacji dużych przedsiębiorstw i funkcji magazy-
nowych. Strefę wyznaczono przede wszystkim ze względu 
na najlepsze skomunikowanie – położenie w sąsiedztwie 
węzła z trasą S8 lub skrzyżowania z obecną drogą krajową 

Rys. 1. Położenie Zduńskiej Woli w wojewódzkiej sieci transportowej
Źródło: opracowanie własne

nr 12 (14) w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego łącz-
nika drogowego pomiędzy tymi drogami. W strefie SP3 
zakłada się lokalizację wszelkich wielkopowierzchniowych 
obiektów produkcyjnych, zakładów przemysłowych, baz 
logistycznych i magazynowych funkcjonujących całkowicie 
niezależnie bądź częściowo związanych z multimodalnym 
portem przeładunkowym. Dopuszcza się na tym terenie 
również zabudowę usługową, zwłaszcza o specyfice wyma-
gającej większej terenochłonności (rys. 2.).

W nawiązaniu do realizacji inwestycji logistycznych na-
leży ponadto zwrócić uwagę na wyznaczone strefy SP1 i SP2. 
Stanowią one odpowiednio tereny kolejowe i obszary loka-
lizacji usług i nieuciążliwych małych i średnich przedsię-
biorstw. Na terenach kolejowych znajdują się tory szlakowe 
linii kolejowej nr 131, stacja kolejowa Zduńska Wola 
Karsznice, system bocznic, rozjazdów i pozostałej infra-
struktury kolejowej. Na terenie zlokalizowanego tam rów-

Rys. 2. Etapy rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola-Karsznice 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Zduńska Wola-Karsznice na lata 2014–2020
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nież zakładu naprawczego taboru dopuszcza się realizację 
obiektów magazynowych i produkcyjnych oraz obiektów 
o funkcji biurowej. Obszar na wschód od istniejących 
obiektów stanowi rezerwę terenową dla rozwoju zakładu. 
W strefie SP2 dopuszcza się natomiast zabudowę usługo-
wą, nieuciążliwą zabudowę magazynową oraz produkcyjną 
– na działkach o wielkości do około 1 ha. 

Na terenie przewidzianym pod realizację multimodal-
nego portu przeładunkowego na obszarze MOF Zduńska 
Wola-Karsznice projektanci zakładają realizację bocznicy 
o długości co najmniej 750 metrów, aby móc prowadzić 
obsługę „całoskładową”. Stworzony port powinien być por-
tem przejazdowym, a nie czołowym w celu przyspieszenia 
obsługi składów tranzytowych w zakresie pełnego wachla-
rza usług intermodalnych. Projektanci wskazują również na 
konieczność realizacji zelektryfikowanego toru „przejazdo-
wego” dla odciążenia stacji Zduńska Wola Karsznice oraz 
utworzenie rezerwy terenu umożliwiającej realizację doce-
lowo 6–8 torów. Planowane jest ponadto rozszerzenie funk-
cji portu o np. niewielką bazę przeładunku paliw [15]. 

Etapowanie realizacji projektu portu multimodalnego 
zostało przygotowane z myślą o łatwym dostosowaniu kon-
cepcji do realnego potencjalnego zapotrzebowania i chłon-
ności rynku przeładunków kontenerowych w Karsznicach 
związanych z ruchem towarowym na linii kolejowej nr 131

Etap pierwszy obejmuje przygotowanie niezbędnej dla 
funkcjonowania portu infrastruktury. Konieczna jest mo-
dernizacja istniejącego rozjazdu na linii kolejowej nr 131 
w kierunku terenu planowanego portu oraz budowa dwóch 
bocznic i rozjazdu pozwalający na wjazd składów na linię 
kolejową nr 131 w kierunku południowym. Początek inwe-
stycji opiera się ponadto na budowie płyty do składowania 
kontenerów, strefy wjazdowej i wyjazdowej dla samocho-
dów ciężarowych.

Drugi etap zakłada dobudowę kolejnych dwóch bocznic 
oraz montaż suwnicy bramowej, dla przyspieszenia obsługi 
składów. Trzeci etap rozwoju portu zakłada podwojenie po-
wierzchni składowej dla kontenerów, a także przygotowanie 
dużego parkingu dla samochodów ciężarowych, a także np. 
punktu obsługi kontenerów. W zależności od potrzeb budo-
wa zelektryfikowanego toru przejazdowego dla przyspiesze-
nia obsługi składów i odciążenie stacji Zduńska Wola 
Karsznice może mieć miejsce w trzecim lub czwartym etapie. 
W czwartym etapie przewidziano wydzielenie terenu pod 
dwie bocznice kolejowe i dla zbiorników na paliwa dla umoż-
liwienia potencjalnego przeładunku paliw płynnych w ra-
mach niewielkiej bazy przeładunkowej. Ostatni etap rozbu-
dowy portu zakłada wykorzystanie pozostawionej rezerwy 
dla wybudowania kolejnych 4 torów bocznicowych, nowego 
placu składowego i drugiej suwnicy. 

Podsumowanie
Szczególna lokalizacja powiatu zduńskowolskiego, na te-
renie którego m.in. funkcjonować będzie Miejski Obszar 
Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice, sprzyja inwesto-
waniu oraz lokowaniu w nim działalności gospodarczych. 
Położenie w centralnej części Polski oraz Europy sprawia, że 

przez powiat zduńskowolski oraz Łaski przebiegają ważne 
szlaki komunikacyjne, zarówno infrastruktury drogowej, 
jak i kolejowej. Nie bez znaczenia pozostaje również nie-
duża odległość do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława 
Reymonta. Systematycznie polepszający się stan infrastruk-
tury drogowej i kolejowej, a także krzyżujące się dwa, bar-
dzo ważne dla transportu polskiego oraz europejskiego, 
szlaki kolejowe: wschód–zachód oraz południe–północ, łą-
czący Śląsk z portami morskimi, a w europejskim wymiarze 
Bałtyk z Adriatykiem, stanowią czynniki, które nie mogły 
być niezauważone przy planowaniu rozwoju Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego w Zduńskiej Woli.

Rozbudowa infrastruktury transportowej w powiecie 
zduńskowolskim ma decydujące znaczenie dla realizacji ce-
lów strategii rozwoju lokalnego i w ujęciu regionalnym. 
Nastąpi optymalne wykorzystanie zasobów przestrzen-
nych, gospodarczych i naukowo-badawczych regionu – dla 
rozwoju współpracy nawet o zasięgu międzynarodowym. 
MOF Zduńska Wola-Karsznice tworzy centrum usług dla 
sektora TSL. Ma on szansę stanowić ważny element lokal-
nego rynku pracy. Zakończenie programu inwestycyjnego 
stworzy zupełnie nową rzeczywistość w mieście, zwiększa-
jąc konkurencyjność obszaru jako portu realizującego prze-
pływy multimodalne w zakresie sieci TEN-T. Jednocześnie 
planowane jest dostosowanie portu do obsługi stale wzra-
stających potoków ładunków przez zwiększanie powierzch-
ni portu, ale również rozbudowę jego wyposażenia. 

W odniesieniu do infrastruktury logistycznej w Polsce 
centralnej warto zwrócić uwagę na jej rozproszony charak-
ter oraz stale wzrastającą dostępność w ramach strefy roz-
wojowej korytarza transportowego Bałtyk–Adriatyk. Stan 
realizacji obiektów logistycznych w Polsce nie odpowiada 
wciąż potencjałowi, jaki daje położenie w granicach kory-
tarzy transportowych. Niemniej jednak stan przygotowań 
do ich uruchomienia nabiera operacyjnego charakteru. 
Dotyczy to zwłaszcza rozpatrywanego w artykule obsza-
ru. Ruch lotniczy cargo nie odgrywa jeszcze większej roli, 
gdyż lotniska (z wyjątkiem Warszawy) nie osiągnęły od-
powiedniej skali obrotów, choć ich potencjał może przyczy-
nić się do zwiększenia efektywności przepływów realizowa-
nych w ramach korytarza. Dlatego też w odniesieniu do 
MOF Zduńska Wola-Karsznice szansy rozwoju upatrywać 
należy w dynamicznym wzroście przewozów towarowych 
z udziałem lotniska w Łasku i Łodzi, realizowanych na za-
sadach RFS. Polska jest początkowym ogniwem korytarza 
transportowego, dlatego też przypisuje jej się rolę główne-
go centrum logistycznego Europy Środkowo-Wschodniej, 
m.in. w kontekście wzrastającej rangi wymiany handlowej 
Europa–Daleki Wschód oraz planowanego wzrostu chłon-
ności rynków Ukrainy, Rosji, Białorusi, państw regionu 
Morza Czarnego. W miarę upływu czasu wzrastać będzie 
rola ruchu tranzytowego przechodzącego przez nasz kraj 
w kierunku państw Morza Adriatyckiego, Egejskiego bądź 
Czarnego. Wszystko to czyni obszar Polski centralnej natu-
ralnym środowiskiem dla dynamicznego rozwoju infra-
struktury logistycznej. Wobec słabo jeszcze funkcjonujące-
go w transporcie polskim systemu wzajemnych powiązań 
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funkcjonalnych, objawiających się m.in. brakami w powią-
zaniach dróg morskich z głębokim zapleczem lądowym, 
może ona przyczynić się do wywołania efektu ssania [26], 
typowego dla korytarzy transportowych. 

Fundamentalnym motywem skłaniającym do zaangażo-
wania się władz samorządu lokalnego w powstawanie multi-
modalnych obiektów logistycznych jest konieczność regulo-
wania procesów metropolizacji przestrzeni, a co za tym idzie 
wzrostu jej konkurencyjności. Bowiem konieczne jest ciągłe 
zabieganie o aktualnych i potencjalnych inwestorów, gdyż 
ewentualne przeniesienie działalności staje się coraz łatwiej-
sze. W momencie kiedy środowisko funkcjonowania inwe-
stora staje się nieatrakcyjne, przemieszcza on swoją działal-
ność, dając bezpośredni sygnał innym uczestnikom rynku 
o niedoskonałościach danej lokalizacji. W związku z tym 
władze lokalne, wszelkie swoje działania odnoszące się do 
rozwoju centrów logistycznych powinny konsultować z taki-
mi opracowaniami jak np: Krajowa strategia rozwoju regio-
nalnego, Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 
czy Polityka transportowa państwa. W tym momencie ujaw-
nia się również konieczność uwzględnienia funkcjonujących 
i kreowanych elementów sieci transeuropejskich. Konieczne 
jest również wzięcie pod uwagę treści dokumentów definiu-
jących strategie rozwoju regionu oraz struktur lokalnych, 
które terytorialnie lub funkcjonalnie są powiązane z daną in-
westycją.

Jednoznacznie trzeba stwierdzić, że działanie multimo-
dalnych węzłów transportowych jest postępowaniem, które 
powinno być opatrzone szczególną atencją sektora publicz-
nego. Władze powinny w nim aktywnie uczestniczyć, pro-
wadząc swoje działania tak, aby zaspokajać potrzeby ekono-
miczne społeczności lokalnej. Jednakże, aby taka polityka 
była skuteczna, musi mieć charakter porządkujący, a nie je-
dynie sankcjonujący powstałe, spontanicznie zmiany. Jest to 
szczególnie trudne, bowiem obecnie nie funkcjonuje żadna 
kompleksowa polityka odnosząca się bezpośrednio do proce-
su wkraczania wielkoobszarowych inwestycji logistycznych. 
Przebieg procesu lokalizacji obiektów logistycznych wymaga 
stałego monitoringu wykorzystania sieci drogowej i kolejo-
wej. Proces ten umożliwiłby w długim okresie rozpoznanie 
głównych korytarzy transportowych i pozwoliłby na przyszłą 
optymalizację ich przebiegu. Co bezpośrednio wiązać powin-
no się ze wsparciem decyzji lokalizacyjnych przez systema-
tycznie dostarczane informacje w postaci analiz mikro- i ma-
kroprzestrzennych.
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Streszczenie. Przekształcenia, jakie nastąpiły w transporcie autobu-
sowym w Polsce po roku 1989, miały wpływ na większość aspektów 
dotyczących funkcjonowania tego rodzaju transportu w przestrzeni 
społeczno-gospodarczej kraju. Zmiany te nie ominęły również infra-
struktury związanej z odprawą podróżnych, których liczba zauważalnie 
wzrasta w ostatnich latach. Celem niniejszego artykułu jest przedsta-
wienie, na przykładzie siedmiu wybranych miast położonych w woje-
wództwie dolnośląskim, przekształceń infrastruktury oraz jej stanu 
obecnego. Analiza ma charakter studium przypadków, które ukazują 
podobieństwa oraz różnice w tym obszarze, jakie wystąpiły i nadal mają 
miejsce w poszczególnych miejscowościach. Autor zwraca uwagę także 
na: wyposażenie głównych punktów obsługi podróżnych w elementy 
poprawiające ich funkcjonalność i komfort podróżnych, rozmieszcze-
nie opisywanej infrastruktury w przestrzeni miejskiej oraz jej powią-
zania z innymi ważnymi, z punktu widzenia pasażerów, obiektami. 
Przeprowadzone badania potwierdzają tezę o silnych przekształceniach 
infrastruktury służącej odprawie autobusów w wybranych  miastach 
dolnośląskich. Charakterystyczną cechą jest zróżnicowanie tych proce-
sów w poszczególnych miejscowościach. Są  one uzależnione od róż-
nych lokalnych czynników. W wielu miejscowościach obserwowana jest 
podobna tendencja do funkcjonowania na ich obszarze kilku punktów, 
w których następuje odprawa podróżnych w transporcie autobusowym. 
Zauważalna jest także degradacja i przekształcenia własnościowe daw-
nych dworców autobusowych, działających w innych uwarunkowaniach 
społeczno-gospodarczych. Powyższe zjawiska są w dużej mierze następ-
stwem liberalizacji oraz deregulacji, jaka nastąpiła w transporcie auto-
busowym w Polsce po 1989 roku.
Słowa kluczowe: dworce i przystanki autobusowe, transport autobu-
sowy, deregulacja transportu, przewoźnicy autobusowi, województwo 
dolnośląskie

Infrastruktura związana z odprawą  
pasażerów w transporcie autobusowym 
w wybranych miastach województwa 
dolnośląskiego1

Wprowadzenie
Infrastruktura związana z odprawą podróżnych stano-
wi jeden z najważniejszych elementów wpływających na 
prawidłowe funkcjonowanie transportu autobusowego, 
zarówno dla korzystających z niej przewoźników (usłu-
godawców), jak i pasażerów (usługobiorców). Jeszcze do 
niedawna dworce autobusowe z licznymi stanowiskami 
odprawy podróżnych oraz budynkami o dużej kubaturze 
przeznaczonymi dla oczekujących pasażerów stanowiły nie-
odłączny element systemu transportowego wielu polskich 
miast. W ostatnich latach zachodzą jednak w tej sferze bar-
dzo duże zmiany, które wpływają na silne przekształcenia 
tego rodzaju infrastruktury. Niejednokrotnie, dotychczas 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015.  

funkcjonujące w poszczególnych miejscowościach dworce 
autobusowe przestały istnieć lub zostały w znaczącym stop-
niu przekształcone. Dodatkowo zdecydowanemu zwięk-
szeniu uległa liczba miejsc, skąd są odprawiane autobusy 
w relacjach międzymiastowych. Te i inne zmiany w infra-
strukturze związanej z odprawą pasażerów w transporcie 
autobusowym oraz jej obecny stan w wybranych miastach 
województwa dolnośląskiego będą głównymi poruszanymi 
kwestiami w tym artykule.

Wspomniane przemiany wpisują się w szersze zjawisko 
dotyczące radykalnych przekształceń, jakie nastąpiły w ca-
łym transporcie autobusowym w Polsce po roku 1989. Z jed-
nej strony żywiołowy rozwój transportu indywidualnego 
w nowej sytuacji społeczno-gospodarczej zdecydowanie 
uszczuplił grono odbiorców usług przewozowych w trans-
porcie pasażerskim. Z drugiej strony ważną rolę odegrał 
tutaj proces deregulacji transportu autobusowego skutku-
jący m.in. dynamicznym rozwojem przewoźników nieza-
leżnych świadczących przewozy pasażerskie w transporcie 
drogowym oraz przekształceniami organizacyjno-własno-
ściowymi Państwowej Komunikacji Samochodowej. Wymie-
 nione powyżej zjawiska i ich konsekwencje opisane w dal-
szej części pracy stały się czynnikami mającymi decydujący 
wpływ na zmiany w opisywanej infrastrukturze.

Główne założenia 
Celem artykułu, który ma charakter studium przypadków, 
jest nakreślenie zmian oraz aktualnej  sytuacji infrastruktu-
ry związanej z odprawą autobusów w wybranych miastach 
województwa dolnośląskiego. Na podstawie wykonanych 
badań autor ukazuje przebieg procesu przekształceń tej 
infrastruktury w ostatnich latach oraz jego zróżnicowanie 
w poszczególnych miejscowościach. Celem opracowania jest 
również ukazanie stanu obecnego infrastruktury poprzez 
przedstawienie podstawowych charakterystyk dotyczących 
dworców autobusowych, takich jak: liczba stanowisk, loka-
lizacja w przestrzeni miejskiej oraz dostępność podstawo-
wych elementów związanych z obsługą podróżnych, m.in. 
kas biletowych czy informacji o wykonywanych kursach. 
W analizie ujęte są też pozostałe punkty odprawy auto-
busów poza dworcami autobusowymi. Autor określa po-
wiązania przestrzenne pomiędzy wspomnianymi punktami 
odpraw a wybranymi obiektami, ważnymi z transportowe-
go i gospodarczego punktu widzenia. W zarysie przedsta-
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wiona zostanie zmieniająca się na przestrzeni dwudziestu 
kilku lat sytuacja w transporcie autobusowym w Polsce, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na te aspekty zmian, które 
miały decydujący wpływ na kwestie poruszane w artykule.

Infrastruktura związana z odprawą autobusów w arty-
kule zostanie ograniczona do dworców oraz przystanków 
autobusowych, z których rozpoczynają swoje kursy prze-
woźnicy wykonujący połączenia międzymiastowe w ra-
mach regularnego transportu autobusowego. Analizie 
poddano połączenia realizowane zarówno przez przedsię-
biorstwa PKS, jak również przewoźników niezależnych od 
struktur dawnego państwowego monopolisty. W opraco-
waniu nie uwzględniono połączeń przewoźników, którzy 
wykonują połączenia głównie w transporcie miejskim, 
pomimo tego, że część obsługiwanych przez nich linii au-
tobusowych wykracza poza granice administracyjne 
miast. Należą do nich Miejskie Przedsiębiorstwa Komu-
nikacyjne w Legnicy, Świdnicy i Wrocławiu. W przypad-
ku Wrocławia do analizy zaliczono natomiast autobusowe 
linie strefowe, których zasady funkcjonowanie regulują 
odrębne umowy zawarte na mocy porozumień międzyg-
minnych pomiędzy gminą Wrocław a przewoźnikiem 
świadczącym usługi przewozowe na obszarze Wrocławia 
oraz gminy ościennej [1].

Skupiając się na podstawowych terminach stosowanych 
w opracowaniu, należy nadmienić, że przystanek komuni-
kacyjny będzie rozumiany jako miejsce przeznaczone do 
wsiadania lub wysiadania pasażerów danej linii komunika-
cyjnej, gdzie umieszcza się informacje dotyczące w szcze-
gólności godzin odjazdów środków transportu [2]. W przy-
padku przystanków znajdujących się naprzeciwko siebie po 
dwóch stronach jezdni będą one traktowane jako dwa, od-
dzielne punkty odprawy autobusów. Natomiast za jeden 
punkt odprawy będzie uznawane zgrupowanie przystan-
ków autobusowych przy jednej krawędzi lub w ramach pę-
tli autobusowej. Drugim terminem o podstawowym zna-
czeniu dla niniejszej analizy jest dworzec autobusowy, który 
za A. Kołosiem [3] można rozpatrywać w trzech następują-
cych aspektach:

•	 funkcjonalnym, jako miejsce odpraw pasażerskich 
(wsiadania i wysiadania);

•	 organizacyjno-technicznym, jako miejsce zatrzymy-
wania i postoju pojazdów, organizacji ruchu (kontrola 
rozkładu jazdy, zmiana kierunku jazdy);

•	 architektonicznym, jako zespół budynków, parkin-
gów peronów itp. wraz z odpowiednim zagospodaro-
waniem przestrzennym i programem użytkowym 
(w tym m.in. poczekalnia dla pasażerów, punkt infor-
macji itp.).

W artykule przyjęto, że dworzec autobusowy powinien 
spełniać wszystkie trzy kryteria z ewentualnymi niewielki-
mi modyfikacjami, które w takim przypadku zostaną zasy-
gnalizowane w tekście.

Wykonana analiza w głównej mierze opiera się na bada-
niach terenowych przeprowadzonych przez autora w czerw-
cu 2015 roku we wszystkich siedmiu miastach. W ramach 

wspomnianych badań dokonano określenia obecnego stanu 
elementów związanych z odprawą autobusów, zweryfikowa-
no rozkłady jazdy przewoźników drogowych oraz wykonano 
dokumentację fotograficzną. Ważnym źródłem danych były 
również rozkłady jazdy przewoźników autobusowych znaj-
dujące się na ich stronach internetowych, lokalnych porta-
lach oraz stronie internetowej Zarządu Dróg Komunikacji 
i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. Ze względu na objęcie 
badaniami aż siedmiu miast autor zdaje sobie sprawę, że po-
jedyncze linie autobusowe, szczególnie te obsługiwane przez 
przewoźników niezależnych, mogły zostać pominięte w ana-
lizie. Podkłady do rycin przedstawiających rozmieszczenie 
w przestrzeni miejskiej poszczególnych elementów infra-
struktury oraz określenie odległości pomiędzy nimi zostały 
wykonane na podstawie serwisu internetowego Google 
Maps. Informacje na temat liczby mieszkańców miast po-
chodzą natomiast z Banku Danych Lokalnych prowadzone-
go przez Główny Urząd Statystyczny.

Do analizy wybrano siedem dolnośląskich miast zróżni-
cowanych pod względem wielkości oraz roli jaką odgrywa-
ły i nadal odgrywają dla Przedsiębiorstw Komunikacji 
Samochodowej. Pod względem wielkości i znaczenia spo-
łeczno-gospodarczego, w tym również transportowego, na 
tle pozostałych jednostek zdecydowanie wyróżnia się 
Wrocław z 634 487 mieszkańcami, będący siedzibą władz 
województwa dolnośląskiego (tabela 1).

 

Pod względem liczby mieszkańców na następnych miej-
scach plasują się dwa byłe miasta wojewódzkie – Wałbrzych 
oraz Legnica. Kolejną parę miast tworzą Głogów i Świdnica 
o liczbie mieszkańców pomiędzy 50 a 70 tysięcy. Naj-
mniejszymi miejscowościami w tym zestawieniu są Strzegom 
oraz Środa Śląska. Wśród wymienionych miast tylko 
Strzegom nie jest siedzibą władz powiatowych i wchodzi 
w skład powiatu świdnickiego. Cztery z opisywanych miej-
scowości są, według stanu z czerwca 2015 roku, siedzibą 
przewoźnika autobusowego wywodzącego się ze struktur 
PKS-u. Są to: Głogów, Legnica, Świdnica i Wrocław (rysu-
nek 1). Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej funk-
cjonowało także w Wałbrzychu, jednak w roku 2007 zostało 
postawione w stan upadłości, a w roku 2009 zaprzestało 
działalności przewozowej. W Środzie Śląskiej funkcjonuje 
placówka terenowa Polbusu PKS Wrocław, natomiast 
w Strzegomiu placówka terenowa świdnickiego PKS-u 
została zlikwidowana. Tym samym sytuacja wyjściowa 

Liczba mieszkańców w analizowanych miastach w 2014 roku
Miasto Liczba mieszkańców

Głogów 68 836

Legnica 101 343

Strzegom 16 643

Środa Śląska 9 342

Świdnica 58 802

Wałbrzych 116 697

Wrocław 634 487

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Tabela 1
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w poszczególnych miastach pod względem ich potencjału 
społeczno-gospodarczego, jak i kondycji przedsiębiorstw wy-
wodzących się z dawnych struktur Państwowej Komunikacji 
Samochodowej wykazuje bardzo duże zróżnicowanie, które 
wpływa także na stan infrastruktury związanej z odprawą 
autobusów.

Główne zmiany w transporcie autobusowym w Polsce  
po roku 1989 wpływające na stan infrastruktury związanej  
z odprawą pasażerów w transporcie autobusowym
Przyczyn współczesnych dynamicznych przekształceń in-
frastruktury związanej z odprawą autobusów należy do-
szukiwać się w zmianach, jakie nastąpiły w całym transpor-
cie autobusowym oraz jego otoczeniu w Polsce w wyniku 
przemian społeczno-gospodarczych zapoczątkowanych 
w 1989 roku. Do końca lat 80. dynamicznie rozwijający 
się transport autobusowy w przewozach międzyosiedlo-
wych pozostawał prawie w całości w gestii, posiadają-
cej pozycję zbliżoną do monopolistycznej, Państwowej 
Komunikacji Samochodowej. Jej poszczególne oddziały 
podlegały wyższym szczeblom hierarchicznym złożonej, 
centralnie zarządzanej struktury. Dysponowały one dwor-
cami i przystankami dworcowymi zlokalizowanymi prze-
ważnie w miejscowościach, w których oddziały posiadały 
swoje siedziby i podlegające im placówki terenowe. Ze 
względu na cały czas rosnącą liczbę pasażerów korzysta-
jących z usług Państwowej Komunikacji Samochodowej 
przez dziesięciolecia poprzedzające przełom lat 80. i 90. 
dworce i przystanki dworcowe były dostosowywane do 
wzrastających potoków podróżnych. Ich budowa, w wielu 
przypadkach, napotykała w gospodarce minionego okresu 
na różnego rodzaju problemy, co często wpływało na jakość 
wykonania obiektów oraz czas ich realizacji. Jak zauważa 
S. Poźniak [4] „budowa obiektów dworcowych z prawdzi-
wego zdarzenia (nielicznych zresztą), często przerywana na 

długie okresy, ciągnęła się w nieskończoność, czego krań-
cowym przykładem był dworzec we Wrocławiu”. Należy 
również wspomnieć o tym, że sposób zarządzania w gospo-
darce centralnie planowanej zapewniał byt oddziałom PKS 
oraz zarządzanej przez nich infrastrukturze nawet, gdy nie 
było to opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Tak 
ukształtowany rodzimy rynek przewozów autobusowych 
przed 1989 rokiem wpływał na koncentrację odprawy pa-
sażerów w jednym miejscu.

Wraz z nadejściem przemian społeczno-gospodarczych 
sytuacja ta uległa diametralnej zmianie. Do 30 czerwca 
1990 roku działały w Polsce cztery państwowe przedsię-
biorstwa publicznego transportu samochodowego. 
Krajowa PKS oraz trzy regionalne przedsiębiorstwa PKS: 
w War szawie, Koszalinie i Olsztynie. Następnego dnia 
nastąpiła jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza 
zmiana organizacyjno-własnościowa w dziejach Państwo-
wej Komu nikacji Samochodowej. Funkcjonujące dotych-
czas cztery przedsiębiorstwa państwowe zostały zlikwido-
wane, a każdy z oddziałów wchodzących w skład wspo-
mnianych struktur stał się od tej chwili samodzielnym 
podmiotem gospodarczym [5]. W ten sposób już na po-
czątku nowego rozdziału ich działalności pomiędzy po-
szczególnymi przedsiębiorstwami ujawniły się wyraźne 
dysproporcje w zakresie posiadanego taboru, obsługiwa-
nego obszaru, potencjalnych usługobiorców czy zaplecza 
technicznego. Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku 
infrastruktury związanej z odprawą autobusów, która 
była zróżnicowana pod względem ilościowym i jakościo-
wym w poszczególnych PKS-ach. Należy wspomnieć 
również, że w okresie przemian społeczno-gospodarczych 
nastąpiło odejście od centralnego projektowania dworców 
i zajezdni PKS [6].

Rosnące bezrobocie i ogólna recesja gospodarcza po-
wodująca pauperyzację społeczeństwa, dynamiczny roz-
wój transportu indywidualnego, podwyżki cen biletów 
czy konieczność wykonywania połączeń na deficytowych 
liniach, z których państwowe przedsiębiorstwa transpor-
towe nie uzyskiwały pełnej rekompensaty przyczyniały 
się do coraz trudniejszej sytuacji PKS-ów [7]. Dworce au-
tobusowe ze względu na brak funduszy na remonty 
i nowe inwestycje zaczęły ulegać coraz większej dekapita-
lizacji. Zapro jektowane w czasach wzrastających potrzeb 
transportowych nie były w pełni wykorzystywane przez 
Przedsię biorstwa Komunikacji Samochodowej, ograni-
czające siatkę połączeń i częstotliwość wykonywanych 
kursów. 

Innym, mającym ogromny wpływ na obecną sytuację 
w transporcie autobusowym wydarzeniem były postano-
wienia Ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności go-
spodarczej [8], która wprowadzała, w przypadku drogo-
wych, krajowych przewozów pasażerskich, pełną liberaliza-
cję. Szybko pojawiający się nowi, niezależni od struktur 
PKS-u przewoźnicy często rozpoczynali swoje kursy poza 
terenem dworców autobusowych, co ma miejsce również 
współcześnie, przyczyniając się do rozproszenia punktów 
odprawy podróżnych w przestrzeni miejskiej. Konkurując 

Rys. 1. Siedziby oraz placówki terenowe Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej w ana-
lizowanych miastach według stanu z czerwca 2015 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł rozproszonych
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na wielu liniach komunikacyjnych z PKS-ami, nowi prze-
woźnicy często osiągali duży udział w rynku przewozowym, 
co skutkowało wspomnianą powyżej marginalizacją roli 
dworców autobusowych należących do Przedsiębiorstw 
Komunikacji Samochodowej.

Podejmowane w latach 90. i po roku 2000 przekształce-
nia własnościowe PKS-ów, miały na celu ich komercjaliza-
cję (utworzenie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa), 
która była procesem przygotowawczym do ewentualnej, 
późniejszej prywatyzacji [5]. Zachodzące w różnym tempie 
w poszczególnych przedsiębiorstwach procesy komercjali-
zacji i prywatyzacji nie uchroniły wielu przewoźników od 
pogłębiających się problemów finansowych. Wpływ na nie 
miały czynniki zarówno o charakterze wewnętrznym, 
tkwiące w samych przedsiębiorstwach, jak również te, któ-
rych źródeł należy upatrywać w zmieniających się uwarun-
kowaniach społeczno-gospodarczych. Wspomniana trudna 
sytuacja finansowa wielu Przedsiębiorstw Komunikacji 
Samochodowej w ostatnich latach skłoniła niektóre pod-
mioty gospodarcze do sprzedaży części nieruchomości oraz 
gruntów, których byli właścicielami. Proces ten coraz czę-
ściej dotyka także infrastruktury związanej z odprawą pasa-
żerów. Dworce, położone w wielu przypadkach na bardzo 
atrakcyjnych działkach w centrach miast, znajdują się 
w sferze zainteresowań wielu inwestorów. Z kolei dla PKS-ów 
sprzedaż tych terenów jest czasami jedyną szansą na popra-
wienie, niejednokrotnie bardzo trudnej sytuacji finansowej. 
Podobnie wygląda sytuacja w Przedsiębiorstwach Komuni-
kacji Samochodowej postawionych w stan upadłości lub 
zlikwidowanych. W tym przypadku syndyk masy upadło-
ściowej również najczęściej dokonuje sprzedaży wyżej 
wspomnianych terenów wraz z nieruchomościami. W ostat-
nich latach, w celu przeciwdziałania takiemu stanowi rze-
czy, niektóre samorządy przejmują na siebie zadanie budo-
wy dworców autobusowych czy centrów przesiadkowych, 
jak również stają się właścicielami niektórych PKS-ów po-
przez ich komunalizację.

Dworce autobusowe w analizowanych miastach

Miasto Rok budowy (przebudowy, likwidacji) 
dworca autobusowego

Liczba 
 stanowisk Poczekalnia Informacja Kasa biletowa Toaleta Punkty usługowe

Głogów 2005 – oddanie do użytku nowego dworca 8 tak tak tak tak dworzec połączony z galerią handlową

Legnica 2014 – oddanie do użytku nowego dworca 2 tak tak tak tak dworzec połączony z dyskontem 
spożywczym

Strzegom 2011 – oddanie do użytku nowego dworca 4 tak tak nie tak brak punktów usługowych w pobliżu 
dworca autobusowego

Środa Śląska 2014 – oddanie do użytku nowego budynku 
dworca 6 tak tak tak tak

na dworcu oraz w jego najbliższym są-
siedztwie znajduje się dyskont spożyw-
czy, pawilon handlowy oraz pojedyncze 
punkty usługowe

Świdnica – przystan-
ki tymczasowe*

2013 – oddanie do użytku przystanków 
tymczasowych 

2015 – planowane oddanie do użytku 
nowego dworca

12 nie nie nie tylko toaleta 
przenośna

przy przystankach tymczasowych  
nie ma zlokalizowanych punktów 
usługowych

Wałbrzych 2011 – likwidacja dworca autobusowego – – – – – –

Wrocław – tym-
czasowy dworzec 
autobusowy

2015 – likwidacja dotychczasowego dworca 
i oddanie do użytku dworca tymcza-
sowego

14 tak tak tak tak
na obszarze dworca tymczasowego 
znajduje się kilka punktów handlowo-
-usługowych

* w przypadku Świdnicy do analizy przyjęto przystanki tymczasowe chociaż nie spełniają one kryteriów dworca autobusowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych i źródeł rozproszonych

Przekształcenia oraz obecny stan dworców autobusowych 
w wybranych miastach województwa dolnośląskiego
W omawianych miastach w ostatnich 10 latach nastąpiły 
istotne przekształcenia funkcjonujących w nich dworców 
autobusowych. Szczególnego nasilenia nabrały one po roku 
2010 (tabela 2). Obecnie dworce autobusowe istnieją w pię-
ciu z siedmiu opisywanych miast, w tym we Wrocławiu 
od kwietnia 2015 roku roku działa dworzec tymczasowy. 
W Wałbrzychu dworzec został zlikwidowany w 2011 na-
tomiast w Świdnicy nowy, stanowiący część powstającego 
centrum przesiadkowego, ma zostać oddany do użytku 
w roku 2015. Obecnie w ostatnim z wymienionych miast 
autobusy są odprawiane z tymczasowych przystanków 

Do najważniejszych zmian, jakie zaszły w wyniku prze-
budowy dworców autobusowych, należy zaliczyć zmniejsze-
nie liczby stanowisk, z których odprawiane są autobusy oraz 
powstanie w wielu przypadkach części handlowo-usługowej 
na obszarze zdominowanym wcześniej przez funkcję trans-
portową. Ograniczenie liczby stanowisk nastąpiło w Gło go-
wie, Legnicy i Strzegomiu, natomiast w Środzie Śląskiej prze-
kształcenia objęły budowę nowego budynku dworca, dys-
kontu spożywczego oraz wiat przystankowych bez ingerencji 
w układ stanowisk odjazdowych. Najbardziej widoczna mar-
ginalizacja funkcji transportowej w nowym kompleksie han-
dlowo-dworcowym ma miejsce w Legnicy. Na obszarze daw-
nego dworca PKS nowy właściciel wybudował dyskont spo-
żywczy, a część transportowa została ograniczona do dwóch 
stanowisk odjazdowych oraz niewielkiej poczekalni, w której 
znajduje się informacja dla podróżnych, toaleta oraz kasa bi-
letowa PKS-u „TRANS–POL” Legnica (fot. 1). 

W przypadku Głogowa oraz Strzegomia ograniczenie 
liczby stanowisk odjazdowych nie było aż tak drastyczne jak 
w Legnicy. Głogów może być przykładem udanego połącze-
nia funkcji transportowej z handlowo-usługową poprzez 
funkcjonowanie w jednym kompleksie dworca autobusowe-
go oraz galerii handlowej (Galeria Dworcowa). W przeci-
wieństwie do Legnicy, w Głogowie obydwie funkcje wzajemnie 

Tabela 2
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się dopełniają i trudno mówić w tym przypadku o zdecydo-
wanej dominacji części handlowo-usługowej (fot. 2). 
Współczesny dworzec autobusowy w Głogowie posiada 
osiem zadaszonych stanowisk odjazdowych, poczekalnię 
wraz z kasą biletową i informacją dla pasażerów oraz toaletą 
zlokalizowaną w części handlowej gmachu. 

W Strzegomiu, w przeciwieństwie do Głogowa 
i Legnicy, nowy dworzec autobusowy został wybudowany 
w innej niż dotychczasowa lokalizacji. Po likwidacji pla-
cówki terenowej świdnickiego PKS-u teren, na którym 
znajdował się dworzec, został sprzedany, a na jego miejscu 
powstaje obecnie budynek mieszkalno-usługowy. Strzegom 
tym samym pozostał bez głównego punktu odprawy pa-
sażerów w transporcie autobusowym. Sytuacja ta skłoniła 
władze samorządowe do realizacji inwestycji polegającej 
na budowie nowego dworca. Powstał on w 2011 roku 
i stanowi punkt odpraw zarówno dla przewoźników spod 
szyldu PKS, dla których Strzegom jest pośrednim przy-
stankiem, jak również przewoźników niezależnych reali-
zujących połączenia o zasięgu lokalnym (fot. 3). W po-
równaniu do innych tego rodzaju obiektów strzegomski 
dworzec nie podsiada kas biletowych, ze względu na wy-
cofanie się ze strzegomskiego rynku PKS-u Świdnica. Do 
niedawna był on głównym przewoźnikiem autobusowym 
w połączeniach międzymiastowych dla tej miejscowości, 
posiadając w niej swoją placówkę terenową. Biorąc pod 
uwagę gorsze usytuowanie nowego dworca względem 
centrum miasta, Gmina postanowiła wybudować również 
przystanek autobusowy wraz z znajdującą się w osobnym 
budynku poczekalnią i toaletami. Dzięki temu rozwiąza-
niu większość niezależnych przewoźników, rozpoczynając 
swoje kursy na dworcu autobusowym, następnie zatrzy-
muje się na przystanku zdecydowanie lepiej skomuniko-
wanym z centrum Strzegomia (rys. 2). Tego typu infra-
struktury brakuje w niejednym większym od Strzegomia 
mieście, gdzie poza dworcem pozostałe punkty odpraw 
autobusów oferują bardzo niski poziom komfortu dla po-
dróżnych.

Dworzec autobusowy w Środzie Śląskiej w porównaniu 
do wcześniej przedstawionych przypadków został w mniej-
szym zakresie poddany przekształceniom. Na części jego 
terenu powstał dyskont spożywczy oraz niewielki budy-
nek dworca mieszczący w sobie poczekalnię, kasę bileto-
wą, informację dla podróżnych, niewielkie punkty han-
dlowo-usługowe oraz posterunek straży miejskiej (fot. 4). 
W mieście tym, podobnie jak w Legnicy, zaznacza się dys-
proporcja pomiędzy nowym dworcem a obiektem handlo-
wym, który zdecydowanie dominuje nad tym pierwszym 
wielkością. Środa Śląska wydaje się być również bardzo 
ciekawym przykładem przekształceń własnościowych in-
frastruktury związanej z odprawą pasażerów w transpor-
cie autobusowym. W 2008 roku działka, na której stał 
dworzec autobusowy, została sprzedana przez PKS Polbus 
Wrocław firmie zamierzającej postawić w tym miejscu 
centrum handlowe i budynek mieszkalny z przystosowa-
ną dla podróżnych poczekalnią. Inwestor jednak wybudo-
wał tylko market, który następnie sprzedał właścicielowi 

Fot. 1. Dworzec autobusowy połączony z dyskontem spożywczym w Legnicy
Fot. S. Książek

Fot. 2. Dworzec autobusowy (1) wraz z Galerią Dworcową (2) w Głogowie
Fot. S. Książek

Fot. 3. Dworzec autobusowy w Strzegomiu
Fot. S. Książek
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jednej z sieci dyskontów. Wspomniany nowy właściciel, 
po negocjacjach z władzami miasta, wybudował budynek 
dworca, a miasto przejęło działkę, na której się on znajdu-
je. Miasto z kolei wynajęło na dworcu kasę Polbusowi 
PKS Wrocław, który był wcześniej właścicielem całego 
opisywanego obszaru. Obecnie teren z 6 stanowiskami 
odjazdowymi cały czas należy do wrocławskiego przewoź-
nika autobusowego [9, 10]. Z kolei w przypadku Legnicy 
i Głogowa część nowych obiektów spełniająca funkcję 
dworca jest dzierżawiona przez Przedsiębiorstwa Komu-
nikacji Samochodowej od nowych właścicieli terenu. 
Intertrans PKS Głogów sam posiada udziały w firmie bę-
dącej właścicielem nieruchomości, w skład której wchodzi 
dworzec [11, 12]. W Strzegomiu natomiast właścicielem 
opisywanej infrastruktury jest miasto.

W Świdnicy i Wrocławiu funkcjonują obecnie tymcza-
sowe dworce autobusowe. W pierwszym z miast dotych-
czasowy dworzec charakteryzował się specyficznym ukła-
dem stanowisk. Znajdowały się one wzdłuż drogi jedno za 
drugim, na wydzielonej części jezdni, a pasażerowie ocze-
kiwali na odprawę przy zadaszonym odcinku ogólnodo-
stępnego chodnika, co sprawiało wrażenie prowizoryczno-
ści. Z kolei budynek mieszczący poczekalnię, informację 
i kasy biletowe świdnickiego Przedsiębiorstwa Komu-
nikacji Samochodowej zajmował jedną z kamienic zlokali-
zowaną w zwartej pierzei zabudowy. Wspomniany budy-
nek, mieszczący podstawową infrastrukturę dla pasaże-
rów, został sprzedany przez przewoźnika, a następnie 
dokonano także likwidacji stanowisk w związku z projek-
tem budowy centrum przesiadkowego w Świdnicy i prze-
budowy ulicy Kolejowej, przy której znajdował się dwo-
rzec (rys. 3). Obecnie przystanki tymczasowe, z których 
przewoźnicy rozpoczynają kursy, zlokalizowane są wzdłuż 
drogi równoległej do ulicy Kolejowej. Takie rozwiązanie 
powoduje, podobnie jak na starym dworcu, znaczne wy-
dłużenie obszaru, z którego dokonywana jest odprawa po-
dróżnych. Kasa biletowa oraz informacja dotycząca kur-
sów wykonywanych przez PKS Świdnica znajdują się na 
obszarze zajezdni wspomnianego przewoźnika, który we-
dług stanu z 2015 roku wykonuje jedynie kilkanaście 
kursów ze Świdnicy w ramach regularnych przewozów 
autobusowych. Niekorzystna sytuacja dla pasażerów 
transportu autobusowego w Świdnicy ma się zmienić 
w 2015 roku po oddaniu do użytku nowego dworca auto-
busowego wchodzącego w skład centrum przesiadkowego 
(fot. 5). Oprócz nowych stanowisk odjazdowych zlokali-
zowanych pod zadaszonym peronem powstanie budynek, 
w którym mają mieścić się podstawowe z punktu widze-
nia podróżnych udogodnienia, takie jak poczekalnia, in-
formacja czy toalety, których obecnie miasto jest pozba-
wione. Nowy układ stanowisk, rozmieszczonych ukośnie 
wzdłuż jednej krawędzi, pozwoli także na skupienie od-
prawy pasażerów i autobusów na mniejszej powierzchni 
w porównaniu do wcześniej funkcjonującego rozwiązania. 
Powinno ono przyczynić się do poprawy funkcjonalności 
tworzonego obiektu. Według założeń wszyscy przewoźnicy 
mają rozpoczynać swoje kursy z nowego dworca, co byłoby 

Rys. 2. Rozmieszczenie infrastruktury związanej z odprawą pasażerów w międzymiastowym 
transporcie pasażerskim w Strzegomiu
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych

Fot. 4. Dworzec autobusowy (1) wraz z dyskontem spożywczym (2) w Środzie Śląskiej
Fot. S. Książek

Rys. 3. Rozmieszczenie infrastruktury związanej z odprawą pasażerów w międzymiastowym 
transporcie pasażerskim w Świdnicy
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych
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sytuacją bardzo korzystną, biorąc pod uwagę powszechne 
rozdzielanie miejsc odprawy autobusów Przed siębiorstw 
Komunikacji Samocho dowej i przewoźników niezależ-
nych. Ważnym elementem wspomnianej inwestycji bę-
dzie także budowa przejścia podziemnego, które pozwoli 
na dogodne połączenie dworca autobusowego i kolejowe-
go znajdujących się po dwóch stronach linii kolejowej. Do 
tej pory komunikacja pomiędzy tymi dwoma obiektami 
była znacznie utrudniona.

We Wrocławiu w ostatnim roku również dokonano sil-
nych przekształceń infrastruktury dworcowej. Po wcześ-
niejszym sprzedaniu terenu, na którym znajdował się 
dworzec, przez dotychczasowego właściciela (Polbus PKS 
Wrocław) zagranicznemu inwestorowi, w kwietniu 2015 
roku nastąpiła jego likwidacja. W porównaniu do innych 
wymienionych w analizie dworców ten wrocławski funk-
cjonował przez relatywnie krótki okres czasu w takiej for-
mie, bo zaledwie przez 21 lat (1994–2015). W swoich 
planach inwestor zamierza na tym terenie wybudować 
kompleks obejmujący galerię handlową, część biurową 
oraz nowy dworzec autobusowy. Ma on być zlokalizowa-
ny w podziemiach obiektu (poziom –2) i dysponować je-
denastoma stanowiskami odjazdowymi oraz dwoma dla 
autobusów oczekujących. Dla porównania funkcjonujący 
obecnie dworzec tymczasowy ma 14 stanowisk odjazdo-
wych, a pod koniec działalności zlikwidowanego dworca 
wykorzystywano ich 18 [13]. Kasy biletowe, informacja 
dla podróżnych oraz poczekalnia mają zostać zlokalizo-
wane na parterze powstającego gmachu. W inwestycji 
mającej się zakończyć w 2017 roku dominującą funkcją 
nowego kompleksu będzie funkcja handlowo-usługowa 
obejmująca m.in. 200 sklepów [14]. Tym samym należy 
spodziewać się utrzymania sytuacji silnego rozdrobnie-
nia punktów, z których rozpoczynają swoje kursy prze-
woźnicy autobusowi we Wrocławiu w relacjach między-
miastowych. 

Działający w okresie przejściowym dworzec tymczaso-
wy zarządzany przez Polbus PKS Wrocław funkcjonuje 
w pobliżu poprzedniej lokalizacji przy gmachu Dyrekcji 
Kolei (fot. 6). Jest on powierzchniowo zdecydowanie 
mniejszy od zlikwidowanego dworca, nie posiada placu, 

Fot. 6. Stanowiska odjazdowe na tymczasowym dworcu autobusowym we Wrocławiu (po-
czekalnia, kasy biletowe oraz informacja dla podróżnych znajdują się na dziedzińcu gmachu 
Dyrekcji Kolei widocznego na zdjęciu). Fot. S. Książek

Fot. 5. Budowa nowego dworca autobusowego stanowiącego część centrum przesiadkowego 
w Świdnicy. Fot. S. Książek

na którym znajdowałyby się stanowiska odstawcze oraz 
przystanków dla autobusów kończących swoje kursy. 
Dworzec ten, ze względu na znaczenie w obsłudze trans-
portowej pasażerów, pomimo swojej tymczasowości został 
wyposażony w podstawowe udogodnienia dla podróż-
nych, takie jak poczekalnia, toalety, kasy biletowe i infor-
mację. Zlokalizowano na nim także pojedyncze punkty 
handlowo-usługowe. Drugi, niewielki dworzec autobuso-
wy w stolicy Dolnego Śląska znajduje się przy stacji kole-
jowej Wrocław Nadodrze. Swoje kursy rozpoczynają 
z niego w większości przewoźnicy realizujący połączenia 
do miejscowości położonych na północ od Wrocławia, do 
których należą zarówno Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej, jak i przewoźnicy niezależni. Nie posiada 
on własnego budynku, a poczekalnia i toalety znajdują się 
na dworcu kolejowym.

W Wałbrzychu po ogłoszeniu upadłości PKS-u teren 
dworca autobusowego również został sprzedany, co 
w konsekwencji doprowadziło do jego likwidacji w roku 
2011 [15]. Obecnie teren, na którym znajdowała się in-
frastruktura związana z funkcjonującym tutaj dworcem 
autobusowym, jest zajmowany przez dwa dyskonty spo-
żywcze (fot. 7). Funkcja transportowa na tym obszarze 
została całkowicie zlikwidowana. W ostatnim czasie poja-
wiają się projekty budowy nowego dworca autobusowego 
mającego powstać przy inwestycji kolejowej, obejmującej 
budowę przystanku kolejowego Wałbrzych Śródmieście. 
Umożliwiłoby to stworzenie w mieście centrum przesiad-
kowego w korzystnej dla pasażerów lokalizacji [16]. 
Sytuacja, jaka wytworzyła się po likwidacji dworca auto-
busowego w Wałbrzychu, pokazuje, że zachodzące współ-
cześnie tendencje w transporcie autobusowym mogą do-
prowadzić do pozbawienia opisywanego rodzaju infra-
struktury nawet ponad 120-tysięczne miasto, będące 
jeszcze kilkanaście lat temu ośrodkiem wojewódzkim. Dla 
pasażerów oznacza to brak dostępu do podstawowych ele-
mentów  miejsc odprawy pasażerów jak: informacja dla 
podróżnych, poczekalnia czy toalety. Efektem jest rów-
nież duże rozdrobnienie punktów odprawy autobusów 
w przestrzeni miasta.
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Miejsca odprawy pasażerów w transporcie autobusowym 
poza dworcami autobusowymi w wybranych miastach  
województwa dolnośląskiego
Wśród opisywanych miast tylko w dwóch odprawa auto-
busów rozpoczynających swoje kursy odbywała się w jed-
nym miejscu. Takie rozwiązanie występuje w Strzegomiu 
i Świdnicy, gdzie w pierwszym z miast przewoźnicy rozpo-
czynają swoje kursy na wybudowanym przez gminę dwor-
cu, natomiast w Świdnicy odprawa autobusów następuje na 
tymczasowych stanowiskach odjazdowych. Sytuacja ta jest 
bardzo korzystna z punktu widzenia pasażerów, którzy nie 
muszą przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi punk-
tami odprawy autobusów. Rozwiązanie to nabiera szcze-
gólnego znaczenia dla podróżnych nie znających topografii 
miasta.

W pozostałych pięciu miejscowościach w przestrzeni 
miejskiej funkcjonuje kilka punktów odprawy pasażerów 
w transporcie autobusowym. W Środzie Śląskiej przewoź-
nicy niezależni rozpoczynają swoje kursy z jednego punktu, 
zlokalizowanego w pobliżu dworca autobusowego. Znaj-
duje się on na placu przylegającym do dyskontu spożyw-
czego i pawilonu handlowego. Do dyspozycji podróżnych 
pozostaje jedynie wiata przystankowa z kilkoma miejscami 
siedzącymi (fot. 8). Pomimo pobliskości dworca autobuso-
wego i centrum miasta punkt odprawy pasażerów dla osób 
nie znających Środy Śląskiej może być trudny do zlokalizo-
wania ze względu na położenie wewnątrz kwartału zabudo-
wy, co powoduje, że jest on słabo widoczny od strony ulicy.

W przypadku odprawy autobusów przewoźników nie-
zależnych w Głogowie oraz Legnicy można znaleźć wiele 
podobieństw. Zarówno w Głogowie, jak i Legnicy główny 
punkt, z którego swoje kursy rozpoczynają przewoźnicy 
niezależni, znajduje się na placu przed dworcem kolejo-
wym. Dodatkowo w przypadku Legnicy wspomniany ele-
ment infrastruktury transportowej funkcjonuje naprzeciw-
ko dworca autobusowego. Oczekujący na autobus pasaże-
rowie, w obydwu omawianych przypadkach, mają do 
swojej dyspozycji jedynie ławki bez wiat, które pozwalały-
by się schronić przed niekorzystnymi warunkami atmosfe-
rycznymi. Poczekalnia czy toalety są dostępne na pobliskich 
dworcach kolejowych oraz dworcu autobusowym w Legnicy. 

Tym samym zauważalna staje się dysproporcja pomiędzy 
cechami jakościowymi infrastruktury związanej z obsługą 
podróżnych na dworcach autobusowych oraz w miejscach, 
z których korzystają przewoźnicy niezależni. Warto zauwa-
żyć, że obecnie ze względu na dynamiczny rozwój przewoź-
ników niezależnych, w mieście takim jak Legnica, dziennie 
więcej autobusów jest odprawianych z punktu przeznaczo-
nego dla przewoźników niezależnych niż z dworca autobu-
sowego obsługującego kursy realizowane przez Przedsię-
biorstwa Komunikacji Samochodowej. 

Ponadto w Głogowie jeden z przewoźników rozpoczyna 
swoje połączenia z przystanku komunikacji miejskiej zloka-
lizowanego na dużym osiedlu mieszkaniowym. Zatrzymuje 
się on również na opisywanym stanowisku odjazdowym 
przed dworcem kolejowym. W Legnicy natomiast, dla czę-
ści przewoźników realizujących połączenia do Głogowa 
i Lubina, początkowym punktem jest przystanek komuni-
kacji miejskiej przy szpitalu wojewódzkim i osiedlu miesz-
kaniowym położonym na wschodnim krańcu miasta. 
Wspomniany przystanek nie dorównuje jednak pod wzglę-
dem liczby kursów punktowi odpraw przewoźników nieza-
leżnych zlokalizowanym przy dworcu kolejowym. 
Marginalne znaczenie – jako początkowe stanowiska odjaz-
dowe w Legnicy – mają także przystanki komunikacji miej-
skiej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej oraz 
przy ulicy Jaworzyńskiej. Wszyscy wspomniani przewoźni-
cy, posiadający punkt początkowy odpraw w peryferyjnych 
obszarach Legnicy, zatrzymują się także w centrum miasta 
na wybranych przystankach komunikacji miejskiej.

Najbardziej skomplikowana sytuacja, biorąc pod uwagę 
miejsca rozpoczynania kursów autobusowych w relacjach 
międzymiastowych, występuje w Wałbrzychu i we Wroc-
ławiu. W pierwszym z miast przyczyną takiego stanu rze-
czy jest w głównej mierze brak dworca autobusowego oraz 
przejęcie zdecydowanej większości rynku połączeń między-
miastowych przez przewoźników niezależnych. W Wał-
brzychu udało się ustalić pięć punktów, z których swoje 
połączenia rozpoczynają przewoźnicy niezależni, jak rów-
nież Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej (rys. 4). 
Wszystkie one znajdują się w pobliżu zlikwidowanego 
dworca autobusowego, tym niemniej ich lokalizacja przy 

Fot. 7. Dyskonty spożywcze na terenie byłego dworca autobusowego w Wałbrzychu
Fot. S. Książek

Fot. 8. Punkt odpraw autobusów przewoźników niezależnych w Środzie Śląskiej
Fot. S. Książek
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kilku ulicach nie ułatwia podróżnym szybkiego odnalezie-
nia właściwego stanowiska odjazdowego. Jest to szczegól-
nie uciążliwe dla osób przyjezdnych, tym bardziej że braku-
je odpowiedniego oznakowania stanowisk. Trzy z pięciu 
przystanków są wykorzystywane jedynie przez przewoźni-
ków wykonujących połączenia międzymiastowe (fot. 9). Na 
dwóch pozostałych zatrzymują się także autobusy komuni-
kacji miejskiej. Na czterech stanowiskach do dyspozycji po-
dróżnych pozostaje wiata przystankowa z miejscami siedzą-
cymi, natomiast jedno stanowisko posiada tylko ławkę. Jest 
ono przeznaczone na potrzeby jednej linii komunikacyjnej 
do Świdnicy. W zdecydowanej większości połączeń między-
miastowych z Wałbrzycha, przewoźnicy wykonujący kursy 
do danej miejscowości odjeżdżają z tego samego przystan-
ku. Wyjątkiem od tej reguły są połączenia do Świdnicy re-
alizowane aż z trzech stanowisk odjazdowych.

Zdecydowanie najwięcej punktów odprawy autobusów, 
na których przewoźnicy rozpoczynają swoje kursy, posiada 
Wrocław. W całym mieście zlokalizowano 13 takich punk-
tów, nie licząc wymienionych już  dwóch dworców autobu-
sowych (rysunek 5). Niektóre z nich są wykorzystywane 
przez przewoźników obsługujących linie o charakterze ko-
mercyjnym, a część przez przedsiębiorstwa przewozowe 
wykonujące kursy na tzw. liniach strefowych. Obszar od-
działywania linii strefowych ogranicza się do gmin ościen-
nych Wrocławia, a ich funkcjonowanie odbywa się na pod-
stawie porozumień międzygminnych zawartych pomiędzy 
gminą Wrocław a danym przewoźnikiem. To właśnie 
w głównej mierze wspomniane linie strefowe oraz linie ko-
munikacji organizowanej przez gminę Kobierzyce przyczy-
niły się w ostatnich latach do dużego rozdrobnienia począt-
kowych punktów odprawy autobusów. Obecnie połączenia 
komercyjne rozpoczynane są tylko na pięciu z trzynastu 
punktów, natomiast przewoźnicy odpowiedzialni na obsłu-
gę linii strefowych i komunikacji autobusowej organizowa-
nej przez gminę Kobierzyce korzystają aż z dziewięciu 
punktów.

W większości stanowiska odjazdowe są wyposażone w wia-
ty przystankowe z miejscami siedzącymi lub przynajmniej 
w ławki. Przeważnie są również dobrze powiązane z innymi 
rodzajami transportu, zlokalizowano je bowiem w pobliżu 
przystanków, pętli komunikacji miejskiej, a czasami także 
stacji kolejowych. Jest to szczególnie zauważalne w przypad-
ku punktów położonych w peryferyjnych obszarach miasta, 
co wymaga ich dobrego skomunikowania z miejskim trans-
portem zbiorowym. Pod względem ich przestrzennego roz-
mieszczenia można zauważyć dwie tendencje. Z jednej stro-
ny skupiają się w centrum, natomiast z drugiej strony widać, 
że lokalizacja punktów położonych peryferyjnie jest ściśle 
powiązana z głównymi arteriami drogowymi wyprowadzają-
cymi ruch z miasta. Poszczególne punkty wykazują duże 
zróżnicowanie pod względem liczby obsługiwanych linii ko-
munikacyjnych. Największy pod tym względem jest punkt 
funkcjonujący przy ulicy Dawida, naprzeciwko tymczasowe-
go dworca autobusowego, wykorzystywany przez przewoź-
ników wykonujących komercyjne połączenia międzymiasto-
we. Składa się on z trzech pojedynczych przystanków usytu-

Fot. 9. Sikorskiego OSiR (po lewej) i Sikorskiego Teatr (po prawej) – przystanki początkowe 
obsługujące największą liczbę połączeń międzymiastowych w Wałbrzychu. Fot. S. Książek

Rys. 4.  
Rozmieszczenie wybranej 
infrastruktury związanej  
z odprawą pasażerów  
w międzymiastowym  
transporcie pasażerskim  
w Wałbrzychu
Źródło: opracowanie własne  
na podstawie badań terenowych  
i rozproszonych źródeł  
internetowych

Rys. 5. Rozmieszczenie wybranej infrastruktury związanej z odprawą pasażerów w między-
miastowym transporcie pasażerskim we Wrocławiu
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych i rozproszonych źródeł internetowych
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Fot. 10. Przystanki przy ul. Dawida – największy punkt odpraw przewoźników niezależnych 
wykonujących komercyjne połączenia międzymiastowe we Wrocławiu. Fot. S. Książek

owanych wzdłuż jednej krawędzi (fot. 10). Niestety, oprócz 
pojedynczych nieza da szonych ławek, pozbawiony jest on 
całkowicie innych udogodnień dla pasażerów.

Powiązania przestrzenne infrastruktury związanej  
z odprawą pasażerów w wybranych miastach  
województwa dolnośląskiego
Bardzo ważnym elementem pozwalającym na prawidłowe 
funkcjonowanie systemu transportowego jest jego inte-
gracja umożliwiająca szybką przesiadkę z jednego środka 
transportu na drugi. Szczególnej wagi integracja nabiera 
w miastach, gdzie funkcjonuje kilka rodzajów transportu 
pasażerskiego. W przypadku wszystkich analizowanych 
miast odległość pomiędzy dworcem autobusowym a naj-
bliższą stacją bądź przystankiem kolejowym nie przekra-
cza z reguły 1000 m, co należy uznać za zadowalającą 
wartość (tab. 3). Najlepiej wypadają pod tym względem 
Głogów (250 m), Legnica (150 m) oraz Wrocław (200 m). 
Najdłuższą drogę do przebycia pomiędzy wspomnianymi 
elementami infrastruktury transportowej mają pasażero-
wie w Środzie Śląskiej (3400 m), gdzie przystanek kolejo-
wy znajduje się na północnych peryferiach miasta, a dwo-
rzec autobusowy jest zlokalizowany w centrum.

 Aby dostać się z dworca autobusowego do centrum, 
rozumianego w tym przypadku jako rynek staromiejski, 
pasażer ma do przebycia odległość od 500 m w Środzie 
Śląskiej do 2000 m we Wrocławiu. Po ukończeniu budo-
wy nowego dworca autobusowego oraz przejścia pod-
ziemnego pomiędzy dworcem autobusowym i kolejowym 
w Świdnicy, droga pomiędzy wspomnianymi punktami 
również zmniejszy się do 500 m. Najczęściej odległość 
z dworca autobusowego do centrum oscyluje w przedziale 
900–1300 m.

Korzystnie należy ocenić powiązania przestrzenne 
głównych punktów odprawy autobusów przewoźników 
niezależnych ze stacjami kolejowymi i dworcami autobu-
sowymi2. W większości miast odległość pomiędzy nimi 
nie przekracza 350 m. Wyjątek od tej reguły stanowi 
Środa Śląska oraz Wałbrzych, gdzie odległość pomiędzy 
głównym punktem odpraw przewoźników niezależnych 
a stacją kolejową wynosi odpowiednio 3500 m i 2000 m. 
Tym samym widać, że pomimo najczęściej słabego zago-
spodarowania miejsc odprawy przewoźników niezależ-
nych są one dobrze skomunikowane z innymi ważnymi 
elementami infrastruktury transportowej. Na dobrym 
poziomie kształtują się również powiązania przestrzenne 
pomiędzy dworcami autobusowymi i głównymi punkta-
mi odpraw przewoźników niezależnych a przystankami 
miejskiego transportu zbiorowego. Wśród miejscowości 
posiadających miejski transport zbiorowy tylko w przy-
padku Świdnicy odległość pomiędzy tymczasowymi sta-
nowiskami odjazdowymi a najbliższym przystankiem ko-
munikacji miejskiej przekracza 500 m.

2 W zestawieniu tym nie uwzględniono miast, w których odprawa wszystkich prze-
woźników odbywa się w jednym miejscu.

Powiązania przestrzenne pomiędzy wybranymi elementami 
infrastruktury związanej z odprawą podróżnych oraz centrami miast

Miasto

Dworzec  
autobusowy  

– stacja  
kolejowa

Dworzec 
autobusowy 
– centrum 
miasta*

Dworzec 
 autobusowy  

– główny punkt 
odpraw przewoźni-
ków niezależnych

Główny punkt 
odpraw  

przewoźników 
niezależnych  

– stacja kolejowa

Głogów 250 m 1300 m 250 m 20 m

Legnica 150 m 900 m 50 m 70 m

Strzegom 1300 m 1100 m

odprawa autobusów 
wszystkich przewoź-
ników jest dokonywa-

na na dworcu 

odprawa autobu-
sów wszystkich 

przewoźników jest 
dokonywana na 

dworcu 

Środa Śląska 3400 m 500 m 150 m 3500 m

Świdnica – 
przystanki 
tymczasowe

700 m 1000 m

odprawa autobusów 
wszystkich przewoź-
ników jest dokonywa-
na na przystankach 

tymczasowych 

odprawa autobu-
sów wszystkich 
przewoźników 

jest dokonywana 
na przystankach 
tymczasowych 

Świdnica – 
budowany 
dworzec 
autobusowy

50 m 500 m

odprawa autobusów 
wszystkich przewoź-
ników ma być doko-
nywana na dworcu 

odprawa autobu-
sów wszystkich 

przewoźników ma 
być dokonywana 

na dworcu 

Wałbrzych**
brak dworca 
autobuso-

wego

brak dworca 
autobusowe-
go (900 m**)

brak dworca  
autobusowego 2000 m**

Wrocław – 
tymczasowy 
dworzec 
autobusowy

200 m 2000 m 150 m 350 m

* za centrum miasta przyjęto rynek staromiejski w każdym z analizowanych miast
** w przypadku Wałbrzycha za punkt odniesienia wybrano przystanki autobusowe Sikorskiego OSiR 

i Sikorskiego Teatr, z których swoje kursy rozpoczyna największa liczba przewoźników niezależnych 
oraz przewoźnicy PKS ze względu na brak dworca autobusowego

Tabela 3

Podsumowanie
Przeprowadzone badania potwierdzają silne przekształce-
nia infrastruktury związanej z odprawą pasażerów w trans-
porcie autobusowym w wybranych do analizy siedmiu 
dolnośląskich miastach. We wszystkich miejscowościach 
w ciągu ostatnich 10 lat dworce autobusowe zostały pod-
dane przebudowie bądź likwidacji. W tym względzie moż-
na wyróżnić kilka odmiennych tendencji. Jedną z nich jest 
łączenie funkcji dworca autobusowego z funkcją handlową, 
co może  zaowocować wzajemnym uzupełnieniem, jak ma 
to miejsce np. w Głogowie lub zmarginalizowaniem funkcji 
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dworca i zdominowaniem przez funkcję handlową, co na-
stąpiło w Legnicy. W najbliższych latach należy się spodzie-
wać kontynuacji tej tendencji w województwie dolnoślą-
skim [17]. W miastach takich jak Strzegom i Świdnica, po 
likwidacji dotychczasowego dworca autobusowego, budo-
wa nowego została zainicjowana przez władze samorządo-
we. Najgorzej sytuacja przedstawia się w miejscowościach, 
w których Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 
wraz z dworcem zostało zlikwidowane, a obszar, na którym 
się on znajdował, całkowicie pozbawiono dotychczasowej 
funkcji. Przykładem może być tutaj Wałbrzych czy nie-
uwzględniony w analizie Dzierżoniów. Pomimo degradacji 
znaczenia i ograniczenia wielkości dworców autobusowych, 
w większości przypadków posiadają one podstawowe, 
z punktu widzenia pasażera, elementy, takie jak: poczekal-
nia, informacja, kasy biletowe czy toalety.

Ważne przekształcenia opisywanej infrastruktury zaszły 
po 1989 roku w wyniku intensywnego rozwoju przewoźni-
ków niezależnych świadczących usługi przewozowe w komu-
nikacji regularnej. Często odjeżdżając z innych miejsc niż 
dworce autobusowe, przyczynili się oni do zwiększenia liczby 
punktów, z których jest dokonywana odprawa autobusów. 
Szczególnie silne rozproszenie tychże punktów ma miejsce 
w Wałbrzychu i Wrocławiu. Z kolei Strzegom i Świdnica są 
przykładami miast, w których odprawa wszystkich przewoź-
ników autobusowych odbywa się w jednym miejscu. 
Wspomniane punkty odpraw przewoźników niezależnych 
najczęściej są pozbawione podstawowych elementów wpły-
wających na komfort korzystających z nich podróżnych. 
Ograniczają się one do wiat przystankowych i ławek, pomi-
mo większego natężenia odjeżdżających z nich autobusów 
niż ma to obecnie miejsce na dworcach autobusowych.

Pomimo wielu niekorzystnych tendencji, jakie nastąpiły 
w przypadku opisywanego zjawiska, należy pozytywnie 
ocenić powiązania przestrzenne poszczególnych elementów 
infrastruktury związanej z odprawą pasażerów w różnych 
rodzajach transportu. Przeważnie dworce autobusowe, sta-
cje kolejowe, główne punkty odprawy przewoźników nie-
zależnych, centra miast i przystanki komunikacji miejskiej 
są zlokalizowane w niewielkiej odległości od siebie. W nie-
których miastach występuje rozproszenie miejsc, z których 
rozpoczynają swoje kursy przewoźnicy niezależni, co nieko-
rzystnie wpływa na integrację transportu autobusowego 
i jest szczególnie kłopotliwe dla pasażerów nie znających 
dobrze topografii danego miasta.

Przekształcenia infrastruktury związanej z odprawą pa-
sażerów w transporcie autobusowym są w dużej mierze 
konsekwencją procesu liberalizacji i deregulacji, jaka nastą-
piła w Polsce w ostatnich dwudziestu kilku latach. Dodat-
kowo zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza po 
1989 roku całkowicie zmieniła otoczenie zewnętrzne, w ja-
kim przyszło funkcjonować transportowi pasażerskiemu, 
co również wywarło wpływ na dotychczas istniejącą infra-
strukturę. Opisywane procesy zachodziły i nadal zachodzą 
nie tylko w województwie dolnośląskim, ale także w in-
nych regionach kraju, zarówno w miastach wojewódzkich, 
jak i mniejszych miejscowościach [18, 19].
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Streszczenie. Na skutek integracji europejskiej wzrasta liczba powią-
zań społecznych i gospodarczych pomiędzy regionami leżącymi po obu 
stronach granicy państwowej. Powoduje to wzrost popytu na usługi 
transportowe. W przypadku granicy polsko-niemieckiej lukę tę obec-
nie wypełniają prywatni przewoźnicy autobusowi oraz motoryzacja in-
dywidualna. Kolej pełni rolę drugorzędną. Podczas gdy w Niemczech 
regionalne połączenia transgraniczne stanowią element regionalnego 
systemu kolejowego [3], w Polsce są rozwiązaniem budzącym wiele 
kontrowersji i dyskusji, a liczba połączeń jest stosunkowo niewielka. 
Przeprowadzone wiosną 2014 roku, na zlecenie VBB, niemieckiego or-
ganizatora transportu publicznego w Berlinie i Brandenburgii, badania 
uwarunkowań rynkowych linii kolejowej Berlin–Szczecin pokazują, iż 
połączenie ma potencjał rozwojowy, mimo silnej konkurencji ze strony 
przewoźników autobusowych. 
Słowa kluczowe: kolejowe połączenia transgraniczne, koleje regional-
ne, konkurencja w transporcie publicznym

Uwarunkowania rynkowe rozwoju  
linii kolejowej Berlin–Szczecin1

Wprowadzenie
Integracja europejska powoduje wzrost powiązań gospodar-
czych i społecznych pomiędzy sąsiednimi regionami, nato-
miast funkcjonowanie w ramach Porozumienia z Schengen 
znosi bariery utrudniające swobodny przepływ osób. Stwarza 
to korzystne warunki dla rozwoju kolejowych, regionalnych 
połączeń transgranicznych. W Polsce rozwój tych połączeń 
następuje bardzo powoli, napotykając liczne trudności, nie 
tylko wynikające z przepisów, ale również z braku właściwe-
go planowania strategicznego ([4]). Pomijając względy tech-
nicznej interoperacyjności taboru, najwięcej zastrzeżeń budzi 
kwestia finansowania połączeń. Zasadniczo finansowane są 
one z budżetu państwa, ze specjalnej puli pieniędzy dedy-
kowanych temu celowi (np. pociągi Poznań–Frankfurt nad 
Odrą do końca 2014). W regionach zdarza się jednak sytu-
acja, że marszałkowie finansują te połączenia. Przykładem są 
połączenia na Dolnym Śląsku, gdzie zarówno pociągi Jelenia 
Góra–Harrachov, jak i Wrocław–Drezno są lub były dofinan-
sowane z funduszy samorządu wojewódzkiego. Podejmowane 
są również próby uruchamiania połączeń transgranicznych 
na własny rachunek (np. Poznań–Frankfurt nad Odrą od 
2015, Przewozy Regionalne; planowane połączenie Toruń– 
Berlin od grudnia 2015; Arriva RP).

Sam rozwój połączeń transgranicznych budzi jednak 
nieuzasadnione obawy. W 2009 roku województwa wiel-
kopolskie i lubuskie chciały we współpracy z organizatorem 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. Wkład autorów w publikację: M. Beim 
50%, T. Perner 25%, J. Arnold 25%

transportu publicznego w Berlinie i Brandenburgii – 
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) – uruchomić 
ekspres regionalny między Poznaniem a Poczdamem, re-
sort spraw zagranicznych pod kierownictwem ministra 
Radosława Sikorskiego sprzeciwił się argumentując „zagro-
żeniem integralności terytorialnej państwa”. Za retoryką resor-
tu nasuwającą skojarzenia z okresem powojennym, stała 
przypuszczalnie – przynajmniej jak można było domnie-
mywać z późniejszych wypowiedzi przedstawicieli MSZ – 
obawa o pasażerów dla polskich lotnisk. Traktowanie roz-
woju transgranicznych kolei regionalnych jest o tyle nie-
sprawiedliwe, że nikt nie podnosił podobnych argumentów 
w stosunku do rozbudowy sieci drogowej (np. autostrad 
A2, A4, A18), z których korzystają liczni przewoźnicy au-
tobusowi dowożący z wszystkich większych miast Polski 
Zachodniej bezpośrednio na berlińskie lotniska.

Równocześnie w przedstawicielach przygranicznych sa-
morządów wzrasta świadomość korzyści płynących dla lo-
kalnych rynków pracy i regionalnej turystyki, co przekłada 
się na wzrost zainteresowania rozwojem tej formy połączeń. 
Świadczy o tym zarówno rosnąca liczba konferencji i semi-
nariów oraz skuteczny lobbing na rzecz zwiększenie finan-
sowania połączeń transgranicznych przez skarb państwa, co 
miało miejsce na początku lata 2014 roku. Powyższe uwa-
runkowania społeczno-ekonomiczne i polityczne miały 
również wpływ na prowadzone badania.

Niniejszy artykuł prezentuje analizę potencjału połącze-
nia kolejowego między Berlinem a Szczecinem. Badania 
były prowadzone w ramach „Studium wykonalności elektry-
fikacji Berlin–Szczecin” zamówionego przez VBB. Podmio-
tami odpowiedzialnymi za opracowanie studium wykonal-
ności były spółki planistyczne z Zurychu – SMA und 
Partner AG (SMA+) – i z Berlina – ETC Transport 
Consultants GmbH. 

charakterystyka linii Berlin–Szczecin
Trasa kolejowa Berlin–Szczecin, powstała w 1842 roku, 
została wybudowana przez prywatną spółkę na podstawie 
koncesji udzielonej przez pruskie władze. W latach 1863 
–1873, w związku ze wzrastającym ruchem kolejowym, 
została rozbudowana etapami do dwóch torów. W okresie 
po I wojnie światowej rozpoczęła się elektryfikacja zakoń-
czona w 1924 roku. Linia ta do czasów II wojny światowej 
stanowiła istotną magistralę kolejową łączącą oba wówczas 
niemieckie miasta, zapewniając przewóz osób i towarów. Po 
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II wojnie światowej, w ramach tzw. odszkodowań wojen-
nych, Związek Radziecki zdemontował drugi tor i częścio-
wo elektryfikację. Dotyczyło to zarówno obszaru Niemiec 
będącego pod radziecką okupacją, jak i polskiej części trasy. 
W 1980 roku, ze względu na lokalizację strategicznej rafi-
nerii, odcinek Berlin–Pankow–Passow został ponownie ze-
lektryfikowany. Odcinek ten jest też dwutorowy.

Łączna długość linii między Berlinem Gesundbrunnen 
a Szczecinem Głównym liczy 132,4 km, z czego 117,5 km 
znajduje się po stronie niemieckiej. Odcinek niezelektryfi-
kowany, jednotorowy po polskiej stronie liczy 10,1 km, a po 
niemieckiej 30,3 km.

Linia kolejowa Berlin–Szczecin podlega dwóm zarząd-
com. Po stronie niemieckiej jest to spółka DB Netze AG 
wchodząca w skład holdingu Deutsche Bahn AG, a po stro-
nie polskiej PKP Polskie Linie Kolejowe wchodzące jeszcze 
w skład Grupy PKP SA. W niemieckim Kusbuchstrecke 
funkcjonuje pod numerami 200.2, 200.8, 203, 209.60 
i 209.66, w polskiej nomenklaturze pod numerami 409 
i 408. Maksymalna prędkość szlakowa linii (za wyjątkiem 
samego Berlina) wynosi 120 km/h ([6]). Po stronie polskiej 
znacząca poprawa nastąpiła w 2009 roku na skutek zreali-
zowanych prac remontowych.

Cechą linii jest stosunkowo duża liczba zlikwidowanych 
stacji i przystanków kolejowych. Dotyczy to odcinków po 
obu stronach granicy i wynika przede wszystkim ze zmian 
demograficznych. Na odcinku od Szczecina do Angermünde 
są to: Warzymice, Kołbaskowo, Rosow, Schönermark 
i Welsow-Bruchhagen. W stronę Berlina są to: Herzsprung 
i Chorin (Nord) [6]. Podobny los grozi miejscowościom 
Tantow, Petershagen, Casekow i Schönow. Problemem jest 
również stan techniczny tych stacji. Tylko Tantow posiada 
perony dostosowane do standardów DB. Inne stacje posia-
dają perony o nawierzchni żwirowej, o wysokości 20–35 cm 
nad główką szyny. Zabudowa dworcowa jest często zdeka-
pitalizowana (fot. 1). Mimo złego stanu technicznego opła-
ty za postój pociągów na tych stacjach pośrednich były wy-
sokie i wynosiły w 2014 roku od 3,06 EUR do 4,88 EUR. 
Decyzje o ewentualnym zamknięciu poszczególnych stacji 
jednak stanowią przedmiot odrębnych analiz.

Jednym z celów projektu, w skład którego wchodzą ni-
niejsze analizy, jest wsparcie merytoryczne dla decyzji do 
ewentualnej elektryfikacji całej linii do Szczecina, jej po-
nownej rozbudowie do dwóch torów, a także podniesieniu 
prędkości maksymalnej pociągów pasażerskich do 160 km/h. 
Rozbudowa do dwóch torów i elektryfikacja mają mieć 
miejsce na odcinku między stacją Passow a Szczecin Gumie-
ńce (rys. 1). Inwestycja po niemieckiej stronie planowana 
jest na lata 2016–2020. Ostateczne terminy zależeć będą 
od zatwierdzenia planów inwestycyjnych przez rząd fede-
ralny i ustaleń ze stroną polską. 

oferta przewozowa
W momencie prowadzenie badań połączenie między sta-
cją Szczecin Główny a Berlin Gesundbrunnen zapewniało 
codziennie osiem par pociągów, przy czym sześć stanowią 
połączenia ze skomunikowaną przesiadką w Angermünde. 

Czas przesiadki wynosi kilka minut i zazwyczaj odbywa się 
na tym samym peronie. Jest to w warunkach niemieckich 
standardowa sytuacja, jednak jednym z założeniem badań 
było rozeznanie się, jak ten fakt odbierany jest przez pol-
skich pasażerów. Na terenie Polski pociągi jadą jako Regio 
spółki Przewozy Regionalne, natomiast na terenie Niemiec 
do Angermünde jako RegionalBahn (RB), od Angermünde 
do Berlina jako RegionalExpress (RE).

Organizator transportu Verkehrsverbund Berlin Bran-
den burg (VBB) w 2011 roku planował rozpisać przetarg na 
obsługę linii do Szczecina w ramach pakietu połączeń 
w trakcji spalinowej we wschodniej Brandenburgii. Od 
przewoźnika oczekiwano również świadczenie usług bezpo-
średnimi ekspresami regionalnymi (RE) pomiędzy Szcze-
cinem a Berlinem. Ostatecznie jednak, ze względu na nie-
wyjaśnione do końca plany inwestycyjne, zrezygnowano 
z objęcia linii przetargiem, powierzając jej obsługę bezpo-
średnio przewoźnikowi zasiedziałemu – DB Regio.

Fot. 1. Zdekapitalizowana infrastruktura dworcowa w Casekow.
Fot. Michał Beim

Rys. 1. Połączenie kolejowe Berlin–Szczecin na tle sieci kolejowej Polski i Niemiec oraz gra-
nic powiatów.
Źródło: opracowanie własne
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Połączenie jest obsługiwane leciwym taborem. Bezpo-
średnie kursy oraz połączenia ze Szczecina do Angermünde 
DB-Baureihe 628 produkowane na przełomie lat osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. Pociągi na trasie 
Szczecin–Angermünde liczą łącznie 144 miejsc siedzących 
(116 w drugiej klasie, 16 składanych w przestrzeni wielo-
funkcyjnej i 12 w pierwszej klasie). Natomiast RE łączący 
Angermünde z Berlinem składa się z lokomotywy DR-
Baureihe 243/143 i 4–5 wagonów piętrowych DABbuzfa 
760 z początku lat dziewięćdziesiątych, o łącznej pojemno-
ści ok. 400–500 osób. Stosunkowo stary tabor, z jednej 
strony zapewnia relatywnie niskie koszty obsługi linii, 
mimo odstąpienia od procedury przetargowej, z drugiej 
strony wymusza szybką decyzję co do ewentualnej elektry-
fikacji i rozbudowy linii. 

oferta taryfowa
Silna konkurencja ze strony przewoźników autobusowych 
i mikrobusowych oraz ze strony indywidualnej motoryzacji 
wymusza atrakcyjną ofertę taryfową. Kluczową ofertą dla 
osób odbywających podróż indywidualnie jest bilet Berlin-
Stettin-Ticket (BST) oferowany w cenie 10 EUR za jeden 
przejazd lub 20 za bilet dzienny. Dla dzieci w wieku 6–14 
lat oraz posiadaczy karty rabatowej DB (BahnCard) lub 
Przewozów Regionalnych (RegioKarta) przewidziano 25% 
zniżki. Obejmuje on również przejazdy transportem pu-
blicznym w obu miastach. Bilet ten stanowi element taryfy 
organizatora przewozów. Wiążą się z tym pewne ogranicze-
nia w kanałach dystrybucji – m.in. nie jest on sprzedawany 
przez stronę bahn.de.

Jednym z poruszanych przez zagranicznych pasażerów 
(tj. spoza Polski lub Niemiec) problemów była znajomość 
oferty Berlin-Stettin-Ticket. Ankieterzy spotkali osoby, 
które podróżowały korzystając z biletu w taryfie międzyna-
rodowej (normalna cena 34 EUR) kilka razy wyższej niż 
bilet promocyjny VBB.

Wspólną, powszechnie znaną ofertą taryfową przewoź-
nika i organizatora jest rodzina biletów Brandenburg-
Berlin-Ticket (BBT). Podstawowa wersja umożliwia podró-
żowanie pięciu osobom za 29 EUR. Jego uzupełnieniem 
jest bilet obowiązujący w pierwszej klasie (49 EUR) oraz 
tylko w godzinach wieczornych i nocnych (Brandenburg-
Berlin-Ticket Nacht; 22 EUR; druga klasa). Bilet ten upo-
ważnia również do przejazdu koleją po polskiej stronie do 
stacji Szczecin Główny oraz korzystanie z komunikacji 
miejskiej organizowanej przez Zarząd Dróg i Transportu 
Miejskiego w Szczecinie. W soboty i niedziele pasażerowie 
mają do dyspozycji bilet Schönes-Wochenende-Ticket 
(SWT; cena 40 EUR za pierwszą osobę i 4 EUR za kolejne 
osoby, do pięciu łącznie) ważny we wszystkich kolejach re-
gionalnych Niemiec i w Szczecinie (na tych samych zasa-
dach co BBT i SWT). Ponadto koleje polskie i niemieckie 
oferują taryfę Regio-Spezial Polen ulgi od taryfy międzyna-
rodowej na połączenia nie dłuższe niż 120 km w głąb obu 
krajów.

Mieszkańcy Szczecina mieli w momencie prowadzenia 
badań możliwość zakupu biletów ofert specjalnych poprzez 

szczecińskie kasy spółki Przewozy Regionalne oraz poprzez 
partnerską kasę Deutsche Bahn zlokalizowaną przy dworcu 
głównym. Dostępność kanału sprzedaży internetowej 
(www.bahn.de) dla obywateli Polski ograniczona była tylko 
do posiadaczy kart rabatowych lub lojalnościowych 
BahnCard i BahnBonus lub posiadaczy zarejestrowanych 
aplikacji mobilnych.

Należy podkreślić, że oferta biletowa między Berlinem 
a Szczecinem była w momencie prowadzenia badań najbar-
dziej rozbudowaną i atrakcyjną transgraniczną ofertą kole-
jową, obok limitowanej liczby biletów Poznań–Frankfurt 
nad Odrą (9 EUR) i Poznań–Berlin (16 EUR).

Ruch pasażerski na linii
Ruch pasażerski na linii Szczecin–Angermünde rozwija 
się w sposób zbliżony do prognozy ruchu z 2014 (tab. 1). 
Średnie napełnienie pociągów wynosiło 48 osób we wszyst-
kie dni tygodnia (tab. 2 i 3), w tym 58 osób w weeken-
dy. Dominującą relację stanowiły podróże między stacjami 
końcowymi, na których wsiadała i wysiadała zdecydowana 
większość podróżnych. Ruch pasażerów na stacjach po-
średnich w dużej mierze był generowany przez dojazdy do 
szkół, ewentualnie do pracy. 

Średnio w co drugim kursie przewożony był rower, przy 
czym w weekendy średnia wzrastała do 1,15. Równocześnie 
można było obserwować, iż rowery były częściej przewożo-
ne koleją w relacjach wewnątrzniemieckich niż transgra-
nicznych, choć de facto w pociągu na całej trasie obowiązu-
je ta sama taryfa. W co ósmym kursie przewożony był wó-
zek dziecięcy, a z co szesnastego kursu korzystała osoba 
niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim. 
Pociągi z serii DB-Baureihe 628 nie są przystosowane do wjaz-
du osób niepełnosprawnych. Na części stacji niemieckich nie-
dogodność niwelują specjalne podnośniki. W momencie 
prowadzenia badań Szczecin Główny nie był wyposażony 
w takie urządzenia, co skutkowało w jednym – zaobserwo-
wanym przez zespół badawczy – przypadku konie cznością 
powrotu osoby niepełnosprawnej na elektrycz nym wózku 
inwalidzkim do Angermünde.

Obłożenie miejsc w pierwszej klasie było znikome – 
średnio 0,7 osoby, przy czym ta liczba nie uwzględnia osób, 
głównie z Polski, które w sposób nieuprawniony chciały 
zajmować miejsca.

Osobliwością regionalnych linii transgranicznych po-
między Polską a Niemcami jest obecność osób, które czer-
pią zarobek z udostępniania miejsca na bilecie grupowym. 

Natężenia ruchu pasażerskiego na linii Angermünde–Szczecin  
wg obserwacji i prognoz

Odcinek trasy
Dzienne średnie potoki pasażerskie [paskm/km]

natężenia 
w 2010 r.

prognoza  
dla 2014 r.

natężenia 
w 2014 r.

Angermünde–Passow 365 750 824

Tantow–Szczecin 356 700 670

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ETC (z projektu INTER-Regio-Rail, współfinansowa-
nego w ramach Central Europe Programme) i własnych pomiarów

Tabela 1
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Średnie wartości napełnienia pociągów na relacji Angermünde–Szczecin
Kursy w kierunku Szczecina Angermünde Passow Schönow Casekow Petershagen Tantow Szczecin Gumieńce Szczecin Główny

Wsiadło 39,20 0,14 0,04 0,06 0,04 0,61 0,24 -----

w pociągu 53,73* 51,94 48,96 48,04 47,49 43,76 40,43 -----

Wysiadło ------- 1,94 1,49 2,55 0,59 4,45 3,33 40,43

rowery w pociągu 0,65 0,67 0,63 0,59 0,59 0,57 0,57 -----

wózki dziecięce w p. 0,20 0,20 0,18 0,18 0,18 0,16 0,16 -----

wózki inwalidzkie w p. 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 ------

w tym pasażerowie 1 kl. 0,82 0,84 0,84 0,82 0,82 0,82 0,82 0,67

w tym „Św. Krzysztof” 0,22 0,20 0,20 0,20 0,20 0,22 0,22 0,10

* - dwa kursy na dobę (RE) nie zaczynają się w Angermünde, lecz na stacji Berlin Gesundbrunnen i część osób podróżowała już pociągiem (średnio 64,73 na kurs)

Średnie wartości napełnienia pociągów na relacji Szczecin–Angermünde
Kursy w kierunku Angermünde Szczecin Główny Szczecin Gumieńce Tantow Petershagen Casekow Schönow Passow Angermünde

Wsiadło 40,88 2,58 4,88 1,04 2,04 1,48 1,62 -----

w pociągu 40,88 43,20 47,68 48,66 50,58 52,00 53,52 -----

Wysiadło ------- 0,28 0,40 0,06 0,10 0,16 0,06 37,70*

rowery w pociągu 0,32 0,32 0,42 0,46 0,50 0,58 0,56 -----

wózki dziecięce w p. 0,08 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 -----

wózki inwalidzkie w p. 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 ------

w tym pasażerowie 1 kl. 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,52

w tym „Św. Krzysztof” 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,42

* - dwa kursy na dobę (RE) nie kończą w Angermünde, lecz na stacji Berlin Gesundbrunnen i część osób podróżowała dalej (średnio 60,85 na kurs)

Tabela 2

Tabela 3

Zjawisko to w szczególności dotyczy połączeń ze Szczecinem. 
W ramach liczenia pasażerów zadaniem zespołu była iden-
tyfikacja takich osób oferujących przejazdy, umownie nazy-
wanych „świętymi Krzysztofami”. Było to novum w bada-
niach regionalnego ruchu transgranicznego w Niemczech. 
Taka osoba nabywa bilet Brandenburg-Berlin-Ticket waż-
ny dla pięciu osób, z którym podróżuje cały dzień, oferując 
miejsce czterem osobom. „Święci Krzysztofowie” znajdo-
wali się w prawie każdym pociągu w godzinach obowiązy-
wania biletu (od 9:00 w dni robocze, przez całą dobę w week-
endy). W ciągu tygodnia zazwyczaj jedna osoba oferowała 
miejsca, natomiast podczas weekendu były to nawet trzy 
osoby.

Należy nadmienić, że proceder nadużywania biletów gru-
powych występuje też w połączeniach wewnątrzniemieckich. 
Skala zjawiska jest jednak mniejsza, a sposoby oszczędzania 
są inne (np. wspólne umawianie się na podróże przez portale 
społecznościowe, poszukiwanie chętnych na dworcach). 
Deutsche Bahn oraz inni przewoźnicy albo organizatorzy 
transportu kolejowego starają się z tym walczyć. W pierw-
szej kolejności wprowadzono obowiązek wpisywania nazwi-
ska jednej z osób, następnie region po regionie systematycz-
nie wprowadza się zasadę, iż bilet ważny jest na określoną 
liczbę osób, wg zasady, iż pierwsza osoba uiszcza cenę bazo-
wą, a kolejne osoby, nie więcej niż cztery, uiszczają w mo-
mencie zakupu dopłatę. Berlin i Brandenburgia należą do 
wyjątków, oferując bilet za stałą zryczałtowaną cenę.

Badania wpisywały się w dyskusję o przyszłości części 
stacji pośrednich na terenie powiatu Uckermark (np. 
Casekow, Schönow, Passow). Zasadniczym pytaniem jest, 
czy niektóre z nich powinny zostać zamknięte lub przenie-
sione. Jest to ogólnie istotny problem w północno-wschod-

nich Niemczech, gdzie następuje znaczny spadek liczby 
ludności, przy i tak małej gęstości zaludnienia a jednocze-
śnie poziom motoryzacji jest stosunkowo wysoki. W po-
wiecie Uckermark jest to odpowiednio 39,4 os./km2 i 450,4 
sam.osob./1000 mieszkańców.

Konkurencja ze strony transportu drogowego
Konkurencja ze strony przewoźników drogowych w mo-
mencie prowadzenia badań była bardzo silna. Praktycznie 
wszyscy działający na rynku przewoźnicy pochodzili 
z Polski. Cena normalnego biletu w jedną stronę wynosiła 
od 49,00 PLN do 80,00 PLN, choć niektórzy z przewoźni-
ków oferowali – dzięki dynamicznemu systemowi sprzeda-
ży biletów – cenę od 1,00 PLN (tab. 4).

Przewoźnicy dobierali dynamicznie środek lokomocji: 
od busów na 9 osób do autobusów posiadających ponad 50 
miejsc siedzących. Większość firm oferowała darmowy do-
stęp do Internetu po obu stronach granicy i klimatyzację. 
Niektóre z nich oferowały foteliki dla dzieci, darmowe na-
poje zimne lub możliwość obejrzenia filmu z kolekcji na 
DVD.

Należy nadmienić, że oprócz przewoźników regular-
nych swe usługi na trasie do Berlina świadczyło kilkanaście 
korporacji taksówkowych lub przedsiębiorstw zajmujących 
się przewozem osób. Usługa taka kosztowała za kurs w jed-
ną stronę od 350 do 440 PLN w zależności od standardu 
technicznego pojazdu oraz szczegółowych celów i źródeł 
podróży w Szczecinie i w Berlinie. W przeliczeniu na jedne-
go podróżnego cena nie była znacząco wyższa niż w przy-
padku regularnych połączeń.

W momencie prowadzenia badań pojawiła się informa-
cja o planowanym wejściu na linię spółki PolskiBus.Com. 
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Nastąpiło to z początkiem października 2014 r. Przewoźnik 
zaoferował sześć kursów dziennie do dworca autobusowego 
(ZOB) położonego w pobliżu berlińskich targów, pomijając 
bezpośredni dojazd do lotnisk. Ceny biletów zaczynały się 
od 2,00 PLN. Wraz z końcem czerwca 2015 roku zaniecha-
no jednak obsługi linii P19. 

W marcu 2015 roku obsługę połączenia Berlin–Szczecin 
rozpoczęła spółka zależna Deutsche Bahn. Autobusy pod 
marką DB IC Bus kursują sześć razy w tygodniu, wyjeżdża-
jąc spod dworca głównego (Berlin Hbf). Ceny za przejazd 
zaczynają się od 14,00 EUR (od 10,50 EUR dla posiadaczy 
karty rabatowej BahnCard). Istotną zaletą połączenia jest 
nie tylko dynamiczny system sprzedaży, ale również inte-
gracja taryfowa z ofertą kolei, dzięki czemu można kupić 
bilet w atrakcyjnej cenie z lub do dowolnej stacji kolejowej 
na terenie Niemiec. Łączona oferta reklamowana jest pod 
hasłem, iż autobusy DB IC Bus są „małymi braćmi kolei”. 
Należy podkreślić, że autobusy te oferują gniazdka elek-
tryczne, darmowy Internet po obu stronach granicy oraz 
przekąski i napoje w dużo bardziej atrakcyjnych cenach niż 
ma to miejsce w pociągach grupy DB.

Konkurencja ze strony indywidualnej motoryzacji
Brakuje danych o celach podróży kierowców jeżdżących 
na drogach stanowiących relację pomiędzy Berlinem 
a Szczecinem, tj. międzynarodowego szlaku drogowe-
go E28 (autostrady A11 i A6) oraz w ciągu dróg krajo-
wych B2 i DK13. Niemniej porównanie natężeń ruchu 
z Generalnych Pomiarów Ruchu GDDKiA oraz pomiarów 
BAST pozwala zaobserwować łącznie wzrost natężeń ruchu 
(tab. 5). Dotyczy on przede wszystkim ciągu dróg krajo-
wych B2 i DK13, które w sposób szczególny zapewnia-
ją dojazd między Szczecinem a miejscowościami leżącymi 
w powiecie Uckermark.

Dynamiczny wzrost natężeń w ciągu dróg krajowych 
może wynikać po części z rosnącej liczby obywateli polskich 
osiedlających się po niemieckiej stronie lub poszukujących 
pracy w obszarze przygranicznym. Wzrost natężenia ruchu 
stymulowany jest również przez rosnące znaczenie Szczecina 
jako ośrodka handlu i usług, również dla mieszkańców 
Niemiec. 

Perspektywy na przyszłość
Badania potoków pasażerskich wykazały, że zakładany 
w perspektywie 2020 wzrost ruchu pasażerskiego postępuje 
zgodnie z prognozami. Dzieje się to mimo trudnej sytuacji 
demograficznej, zwłaszcza po niemieckiej stronie granicy. 
Wzrost liczby pasażerów osiągany jest dzięki integracji po-
między regionalnymi, a częściowo również dalekobieżnymi, 
sieciami kolejowymi Polski i Niemiec, a także dzięki roz-
wojowi turystyki oraz codziennego ruchu przygranicznego 
(dojazdy do miejsc handlu, usług itp.). Stwarza to stosun-
kowo dobre perspektywy rozwoju połączenia w przyszłości.

Zasadniczą korzyścią dla rozwoju regionalnego aglome-
racji szczecińskiej jest bliższa integracja z Berlinem. Główne 
profity płyną ze wzrostu znaczenia miasta jako subregio-
nalnego ośrodka handlowego i usługowego. Równocześnie 

Regularni przewoźnicy drogowi świadczący połączenia  
między Szczecinem a Berlinem

Marka  
przewoźnika

Liczba kursów dziennie cena biletu  
normalnego  

(i promocyjnego)Lotnisko 
Tegel (TLX)

Lotnisko 
Schönefeld (SXF)

centrum Berlina
(Alexanderplatz)

PKS Szczecin
(z przystanku) 7 7 0 49,00 PLN 

(4,90 PLN)

Follow Me
(spod domu) 20 20 0 79,00 PLN

Follow Me
(z przystanku) 20 20 0 79,00 PLN

(1,00–49,00 PLN)

Belineks
(z przystanku) 0 0 9 50,00 PLN

(40,00 PLN)

VIP Taxi
(z przystanku) 7 7 0 49,00 PLN

VIP Taxi
(spod domu) do 7 do 7 0 80,00 PLN

Tabela 4

Tabela 5

Źródło: opracowanie własne

Liczba pojazdów mechanicznych na dobę w odcinkach przygranicz-
nych na głównych drogach między Berlinem a Szczecinem

2005 2010 2013

źródło pomiarów BAST GDDKiA BAST GDDKiA BAST

autostrada A11 (Niemcy) i A6 (Polska)

wszystkie pojazdy mechaniczne 8 223 7 567 8 582 7 251 9 332

w tym do 3,5 tony 6 707 5 366 6 921 5 136 7 288

w tym pow. 3,5 tony 1 516 2 201 1 661 2 115 2 044

drogi krajowe B2 (Niemcy) i DK13 (Polska)

wszystkie pojazdy mechaniczne 1 664 1 746 3 133 3 614 3 463

w tym do 3,5 tony 1 632 1 663 3 106 3 396 3 284

w tym pow. 3,5 tony 32 83 27 218 179

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Bundesanstalt für Straßenwesen oraz Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

lepsze połączenia regionalne zapewniają szerszy dostęp do 
miejsc pracy lub mieszkań po niemieckiej stronie granicy.

Elektryfikacja linii kolejowej mogłaby być szansą dla 
Szczecina na włączenie miasta w sieć niemieckich połączeń 
InterCity (rys. 2), walnie przyczyniając się do wzrostu 
atrakcyjności turystycznej Pomorza Zachodniego oraz pod-
nosząc rangę Szczecina jako węzła komunikacyjnego. 
Modernizacja trasy, a w szczególności elektryfikacja, będzie 
bardzo korzystna dla rozwoju przemysłu (rys. 3). Badania 
przeprowadzone w Wielkopolsce na przełomie 2014 i 2015 
roku pokazały, iż dla niektórych dużych przedsiębiorstw 
produkcyjnych (np. lokalizacja zakładów Volkswagena we 
Wrześni) kluczowym czynnikiem lokalizacji była możli-
wość prowadzenia pociągu całą trasę jedną lokomotywą 
[1]. Obecnie jedynym kolejowym przejściem granicznym 
pomiędzy Polską a Niemcami, które to umożliwia, jest 
Frankfurt nad Odrą–Słubice. Koncentruje to inwestycje 
wzdłuż linii E-20, preferując regiony stosunkowo wysoko 
rozwinięte. Linia Berlin–Szczecin ma duży potencjał dla ru-
chu towarowego, gdyż już obecnie posiada, wraz z sąsiedni-
mi liniami, najwyższą klasę, tj. D4 (maksymalny nacisk osi: 
22,5 t/oś i maksymalny nacisk liniowy: 8,0 t/m). W pobli-
żu linii zlokalizowane są też liczne terminale intermodalne 
oraz zakłady przemysłowe. 
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Plany Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej nie przewidu-
ją połączeń transgranicznych ([5]). Zmodernizowana trasa 
Angermünde–Szczecin może być jednak rozszerzeniem 
planowanego systemu SKM. Zważywszy na fakt, że w nie-
mieckich kolejach regułą jest takt godzinny, byłaby to bar-
dzo atrakcyjna alternatywa dla mieszkańców zachodnich 
suburbiów Szczecina (np. Przecławia, Warzymic, Kołbas-
kowa). Inwestycja wymagałaby jednak dopasowania oferty 
do struktur urbanistycznych poprzez budowę jednego lub 
dwóch przystanków kolejowych między Szczecinem 
Gumienicami a granicą państwową.

Pod względem technicznym elektryfikacja wymusi 
nowe rozwiązania taborowe. Albo zostaną zastosowane 
pierwszy raz w Polsce pociągi regionalne dwusystemowe, 
albo dwutrakcyjne. Ostateczne rozwiązanie będzie podjęte 
po zatwierdzeniu planów modernizacyjnych i rozpisaniu 
przez VBB przetargu na obsługę linii.

Ze względu na silną konkurencję ze strony przewoźników 
autobusowych istotnym będzie wzbogacenie oferty przewo-
zowej kolei o usługi dodane, np. bezpłatny dostęp do 
Internetu, gniazdka elektryczne czy sprzedaż przekąsek z ma-
szyn vendingowych. Po obu stronach granicy jest nieco inne 
postrzeganie udogodnień, w Polsce większość nowych pocią-
gów wyposażana jest w WiFi, w Niemczech bezpłatny 
Internet nadal jest tylko tematem dyskusji publicznej, w któ-
rą angażują się najwyżsi przedstawiciele władz, z ministrem 
transportu Alexanderem Dobrindtem na czele.

Podsumowanie
Funkcjonowanie regionalnego połączenia kolejowego po-
między Berlinem a Szczecinem jest korzystne dla obu kra-
jów. Z punktu widzenia niemieckiego organizatora trans-
portu – VBB – kończenie połączeń kolejowych na ostatniej 
stacji przed granicą mija się z celem, gdyż odpadnie duża 

liczba pasażerów – zarówno Niemców, jak i Polaków po-
dróżujących do sąsiednich krajów na zakupy, w celach tury-
stycznych itd. Równocześnie wzrost powiązań transgranicz-
nych jest jednym z celów licznych polityk Unii Europejskiej 
([2]). Elektryfikacja linii oraz podniesienie prędkości szla-
ku może z kolei być szansą na poprawę rentowności trasy 
dzięki wpisaniu jej w sieć połączeń InterCity/EuroCity oraz 
podstawową sieć tras dla ruchu towarowego (rys. 2 i 3). 
Kolej ma potencjał w obsłudze połączeń transgranicznych 
mimo silnej konkurencji ze strony transportu drogowe-
go. Warunkiem koniecznym jest jednak atrakcyjna oferta 
i umiejętna promocja. Działania VBB w tym zakresie wy-
chodzą poza schematy znane w Polsce.
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Rys. 2. Linia Berlin–Szczecin na tle pasażerskich połączeń kwalifikowanych w 2014 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [6]

Rys. 3. Linia Berlin–Szczecin na tle głównych tras kolejowych pociągów towarowych, termi-
nali intermodalnych i górek rozrządowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie [1] i [6]
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Streszczenie. Systemy informacji pasażerskiej odgrywają niezwykle 
istotną rolę w podróżowaniu środkami publicznego transportu zbioro-
wego, zarówno miejskiego, jak i zamiejskiego. Ciągły rozwój techno-
logii cyfrowej umożliwia wdrażanie coraz to nowszych technik zarzą-
dzania komunikatami o warunkach ruchu poszczególnych pojazdów 
komunikacji miejskiej. Pozwalają też nadzorować dyspozytorom ruchu 
wykonywaną pracę przewozową. Przejrzyście zaplanowany system in-
formacji pasażerskiej pozwala ponadto znacząco podnosić atrakcyjność 
tego sektora usług przewozowych. W artykule autorzy przedstawiają 
charakterystykę systemu informacji pasażerskiej w Bydgoszczy, który 
funkcjonował przed i funkcjonuje po wdrożeniu nowoczesnych metod 
zarządzania transportem w mieście, w ramach projektu Inteligentnych 
Systemów Transportowych. Scharakteryzowane zostały wszystkie mo-
duły dostępne zarówno organizatorowi, jak i operatorom publicznego 
transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. 
Szczególną uwagę zwrócono na procedurę podczas wyświetlania treści 
na monitorach przystankowych, ich możliwości techniczne oraz sposób 
współdziałania tego segmentu z oprogramowaniem dyspozytorskim 
(prezentującym na cyfrowej mapie bieżące dane o lokalizacji środków 
transportu publicznego).
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, informacja pasażerska, ITS

Inteligentny system informacji  
pasażerskiej dla transportu  
zbiorowego w Bydgoszczy1

Wprowadzenie
Stosowane moduły Inteligentnych Systemów Transpor-
towych (ITS) w Polsce związane są przede wszystkich 
z poprawą jakości infrastruktury transportowej, usprawnie-
niem ruchu środków transportowych oraz przekazywaniem 
niezbędnych informacji pasażerom transportu publiczne-
go. Dotyczy to w szczególności osób realizujących podróż 
po sieci transportowej dużych i średnich miast, w których 
z coraz większym powodzeniem wdrażane są te nowoczesne 
metody inżynierii ruchu.

Wraz z unowocześnieniem sektora transportu miejskiego, 
coraz częściej podnosi się także atrakcyjność usług przewozo-
wych w ramach komunikacji miejskiej. Elementami takimi są 
głównie segmenty ITS-u usprawniające systemy informacji 
podróżnej, elektronicznego biletu czy też platformy dyspozy-
torskiej zarówno operatora, jak i organizatora przewozów 
o charakterze użyteczności publicznej. Każdy z tych elemen-
tów, wraz z ciągłym doskonaleniem oferty przewozowej, wpły-
wać może przynajmniej na hamowanie niekorzystnych ten-
dencji ciągłego odpływu pasażerów z publicznego transportu 
zbiorowego do środków transportu indywidualnego, co przy-
czynia się do nieustającego wzrostu wskaźnika motoryzacji.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015.  Wkład autorów w publikację: R. Grzego-
rzewski 50%, D. Iwanowicz 50%

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przez 
jego autorów opisu wdrożonych metod, programów i ich 
funkcji w ramach ITS, wpływających na usprawnienie 
systemu komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Zadania te 
realizowane były w ramach dwóch projektów: tzw. małe-
go ITS-u oraz dużego ITS-u. Zaprezentowana charakte-
rystyka każdego z funkcjonujących modułów wraz z czę-
ścią graficzną przyczynić się może do zainteresowania 
grona zarządców infrastruktury transportu publicznego 
innych miast oraz szerszego rozpowszechnienia w Polsce 
wdrożonych rozwiązań, z powodzeniem funkcjonujących 
w Bydgoszczy. Uruchomienie charakteryzowanych w ar-
tykule modułów ITS wpłynęło bowiem przede wszystkim 
na podniesienie atrakcyjności publicznego transportu 
zbiorowego.

Stan istniejący przed implementacją modułów ITS
Aby móc dokładnie określić efekty wdrożenia nowych 
rozwiązań w ramach projektów małego i dużego ITS-u 
w Bydgoszczy, należy przedstawić krótką charakterystykę 
stanu przed ich uruchomieniem. Mierniki jakości funkcjo-
nowania publicznego transportu zbiorowego na terenie 
miasta określane były poprzez prowadzenie regularnych 
badań punktualności i regularności kursowania na po-
szczególnych przystankach przez pracowników zarządu 
(badania terenowe). Badaniom podlegały także regularne 
pomiary napełnień środków transportowych realizowane 
wewnątrz pojazdu. Poddawano także wyrywkowej kontroli 
stan czystości pojazdów, ich wyposażenia i sprawnego funk-
cjonowania. 

Oprócz nadzoru manualnego, prowadzonego przez pra-
cowników zarządu, funkcjonował także system kontroli 
punktualności LASON w danych przekrojach ulic. W ra-
mach tego systemu zainstalowanych było kilkanaście wy-
sięgników z odbiornikami radiowymi. Każdy bowiem po-
jazd, realizujący zadania komunikacji miejskiej, wyposażo-
ny był w nadajnik radiowy, który wzbudzał sygnał po 
przejeździe pod takim masztem z odbiornikiem. Niestety, 
wraz ze wzrastającym zatłoczeniem drogowym w okresach 
szczytów komunikacyjnych, gdy pojazdy komunikacji 
miejskiej „łapały” notoryczne opóźnienia, ich kierowcy i mo-
torniczowie zasłaniali owe nadajniki w celu uniknięcia od-
czytu o niepunktualnym kursie. Sytuacje te często miały 
miejsce również w godzinach wieczornych, gdy popyt na 
usługi przewozowe jest znacznie mniejszy, a kierowcy i mo-
torniczowie, z uwagi na chęć szybszego zjazdu do zajezdni, 
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także zaburzali odczyt przejazdu (nawet całkowicie wyłą-
czając nadajnik).

Zaznaczyć należy, że dla organizatora przewozów te me-
tody kontroli i nadzoru funkcjonowania systemu komuni-
kacji miejskiej generowały dość duże koszty. Były one rów-
nież czasochłonne z uwagi na konieczność prowadzenia 
odręcznych raportów oraz wpisywania zebranych danych 
do dedykowanego oprogramowania komputerowego, po-
zwalającego w następnym etapie wykonywać odpowiednie 
analizy ruchu.

Informacja pasażerska natomiast sprowadzała się głównie 
do prezentowania komunikatów na przystankach przede 
wszystkim w formie rozkładów jazdy. W przypadku, gdy 
przystanek posiadał wiatę, informacja ta uzupełniana była 
także o schemat sieci linii komunikacyjnych, regulamin prze-
wozów i cennik usług (rys. 1). Środki transportowe nato-
miast od dawna posiadają system elektronicznych wyświetla-
czy wewnątrzpojazdowych wraz z systemem zapowiadania 
głosowego kolejnych przystanków. Wyposa żeniem podsta-
wowym pojazdów jest także prezentacja schematu sieci linii 
komunikacyjnych, zasad taryfowo-biletowych, cennika usług 
czy regu laminu przewozu (rys. 2) [2].

Przed implementacją modułów ITS-u w Bydgoszczy za-
instalowano 20 biletomatów, dzięki którym pasażerowie 
komunikacji miejskiej mogą w łatwy sposób zarówno kupić 
bilet jednorazowy lub krótkookresowy, jak również dołado-
wać Bydgoską Kartę Miejską – pełniącą funkcję elektro-
nicznego biletu miesięcznego, 30- lub 90-dniowego (od 
2010 roku). Lokalizacje tych urządzeń wytypowano w opar-
ciu o miejsca największej wymiany pasażerskiej w central-

nych obszarach Bydgoszczy oraz dużych dzielnic mieszka-
niowych.

Poza tradycyjnymi formami komunikatów zarząd posia-
da także swoją stronę internetową. W 2012 roku natomiast 
został utworzony dodatkowy profil społecznościowy na jed-
nym z najpopularniejszych obecnie serwisów (Facebook). 
Za jego pośrednictwem osoba odpowiedzialna za utrzyma-
nie tego konta przekazuje subskrybentom tego profilu naj-
różniejszego typu informacje, związane z funkcjonowaniem 
ruchu zarówno transportu indywidualnego, jak i zbiorowe-
go w ramach komunikacji miejskiej (rys. 3). Przekazywane 
są także przyszłościowe rozwiązania oraz zmiany w organi-
zacji przebiegu danych linii komunikacyjnych na terenie 
miasta. Posługiwanie się tym kontem społecznościowym 
umożliwia również przekazywanie informacji podróżnym 
o wszelkiego rodzaju reklamach promujących ruch środ-
ków transportu publicznego oraz o specjalnych ofertach 
przewozu, jak np. uruchamianie linii turystycznych, sezo-
nowych itp. [2].

Rys. 1.   Informacja pasażerska na przystanku

Rys. 2. Informacja pasażerska wewnątrz pojazdu

Również wraz z ciągłym postępem technologicznym 
oraz coraz powszechniej dostępnymi urządzeniami mobil-
nymi, umożliwiającymi bieżące połączenie internetowe, pa-
sażerom udostępnia się bezpłatne aplikacje na urządzenia 
przenośne typu smartfon czy tablet. Za ich pomocą w ła-
twy i szybki sposób są oni w stanie uzyskać informacje np. 
o najbliższym odjeździe środka transportowego danej linii 
komunikacyjnej według czasu przewidzianego w tabeli roz-
kładu jazdy. Zarząd nie dysponuje autorskimi aplikacjami 
na nowoczesne urządzenia mobilne (pracujące na bazie sys-
temów operacyjnych Android, Windows Mobile czy iOS), 
natomiast udostępnia informacje o rozkładach jazdy fir-
mom zewnętrznym, które specjalizują się w tego rodzaju 
aplikacjach. Dysponuje natomiast aplikacją dedykowaną 
do starszego rodzaju telefonów komórkowych, pracujących 
na systemie operacyjnym Symbian [2].

Wdrożone rozwiązania w ramach małego ITS-u
Generalną ideą wdrożenia nowoczesnych rozwiązań służą-
cych komunikacji miejskiej w Bydgoszczy było dyspono-
wanie optymalnym, zgodnym z „dzisiejszymi” standarda-
mi, oprogramowaniem dyspozytorskim umożliwiającym 
sprawny nadzór ruchu nad środkami transportowymi re-
alizującymi zadania przewozowe w ramach publicznego 
transportu zbiorowego na terenie miasta. Z tego względu 
zarząd w 2012 roku, w ramach budowy linii tramwajowej 
do Dworca Głównego, zrealizował zadanie o potocznej na-
zwie małego ITS-u, w skład którego wchodziły [3]:

Rys. 3. Jeden z komunikatów zamieszczonych na profilu społecznościowym ZDMiKP



33

TransporT miejski i regionalny 10 2015

Rys. 3. Jeden z komunikatów zamieszczonych na profilu społecznościowym ZDMiKP

•	 dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania 
użytkowego dla Inteligentnego Systemu Transporto-
wego dedykowanego Komunikacji Miejskiej;

•	 dostawa i montaż urządzeń lokalizujących pojazdy 
w przestrzeni wraz z urządzeniami komunikacji z ser-
werem;

•	 dostawa i montaż elektronicznych tablic informacyj-
nych (przystankowych) i kiosków informacyjnych;

•	 wyposażenie stanowisk nadzoru ruchu.

Cały pakiet systemu służy nadzorowi ruchu wszystkich 
pojazdów komunikacji miejskiej z możliwością rozszerzenia 
tego nadzoru do łącznej liczby 1000 sztuk środków transpor-
towych. Dodatkowo, w ramach wdrażania i instalacji sprzętu 
informacji pasażerskiej, musiał on umożliwiać obsługę znacz-
nie większego pakietu sprzętu niż zamówiony w ramach za-
dania (co najmniej 1500 tablic elektronicznych oraz 200 kio-
sków informacyjnych). Oprócz nadzoru ruchu system ma za 
zadanie wyświetlać bieżącą informację o prognozowanym 
odjeździe danego środka transportowego z konkretnego 
przystanku na sieci komunikacyjnej miasta, zarówno na ta-
blicach informacyjnych, kioskach informacyjnych, jak 
i w serwisie internetowym. Oprogramowanie systemu umoż-
liwia ponadto bezkosztową edycję danych, takich jak prze-
bieg linii komunikacyjnych, włączanie i wyłączanie przystan-
ków komunikacyjnych itp. – w zakresie nie tylko usług 
transportu drogowego i szynowego, będącego pod organiza-
cją zarządu, ale również usług transportu komunikacji mię-
dzygminnej, podmiejskiej i międzymiastowej (a nawet dale-
kobieżnej) – w tym transportu autobusowego i kolejowego. 
System zapewnia także jego rozbudowę w przypadku dalsze-
go rozwoju systemu komunikacji aglomeracyjnej (perspekty-
wa Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

W ramach pakietu małego ITS-u zainstalowano w mie-
ście [3]:

•	 325 komputerów pokładowych lokalizujących pojaz-
dy komunikacji miejskiej,

•	 46 tablic przystankowych LCD oraz 6 tablic LED

i uruchomiono portal internetowy o rzeczywistych odjaz-
dach pojazdów z dowolnego przystanku na sieci transpor-
towej miasta. Całe oprogramowanie zawiera następujące 
moduły funkcjonalne [3]:

•	 Czas jazdy,
•	 Punktualność,
•	 Przystanki,
•	 Centrala ruchu,
•	 Tablice przystankowe.

Pierwszy z modułów poświęcony jest prowadzeniu bie-
żących analiz czasu jazdy środków transportu publicznego 
i nanoszenia korekt w rozkładach jazdy. Moduł ten umożli-
wia wyświetlanie i archiwizowanie danych o średnich cza-
sach przejazdów w dowolnym interwale czasowym dla do-
wolnego odcinka trasy danej linii komunikacyjnej. Okno 
tego programu zostało przedstawione na rysunku 4.

Kolejnym modułem jest moduł Punktualność. Za jego 
pomocą tworzone są raporty i automatyczne statystyki 
kontroli punktualności dla wszystkich zakodowanych 
w systemie linii komunikacyjnych w odniesieniu do rozkła-
dów jazdy oraz ustawionych czasów przejazdów pomiędzy 
przystankami i wirtualnymi punktami kontrolnymi (np. 
skrzyżowaniami). Jest to podstawowy moduł, za pomocą 
którego organizator rozlicza się z realizacji usług przewozo-
wych (ich punktualnością) z operatorami w zgodzie z usta-
lonymi granicami dolnej i górnej tolerancji czasowej. 

Moduł Przystanki służy zarządzaniem infrastrukturą 
przystankową miasta, tj. do planowania działań w zakresie 
utrzymania, budowy i remontów tej infrastruktury oraz do 
sprawozdawczości. Zawiera on bazę danych o przystankach 
na terenie miasta, z których korzystają operatorzy usług 
komunikacji miejskiej, jak i również prywatni przewoźnicy. 
Zawiera także dane o przystankach zlokalizowanych poza 
granicami administracyjnymi Bydgoszczy, z których korzy-
stają pojazdy komunikacji międzygminnej, organizowanej 
przez zarząd. Każdy przystanek w bazie ma przypisany 
swój indywidualny numer porządkowy, dane geograficzne, 
dane o wyposażeniu, wykaz przyporządkowanych linii ko-
munikacyjnych, zdjęcie fotograficzne itp. Moduł ten za-
pewnia ponadto możliwość zbiorczego wykazu wykonywa-
nych prac remontowych lub prac planowanych.

Jednym z ważniejszych modułów dla dyspozytora ru-
chu jest moduł Centrali ruchu. Posiada on grupy danych 
o: parametrach technicznych pojazdów, historii wykona-
nych obsługach, przeglądach i remontach, pracach pojaz-
du i innych. Każdy pojazd jest identyfikowany w systemie 
za pomocą numeru bocznego lub numeru rejestracyjnego. 
Moduł ten zapewnia bieżący podgląd ruchu pojazdów po 
sieci transportowej miasta, generowany w postaci mapy 
numerycznej z oznaczeniem każdego z tych środków 
transportowych. Dodatkowo pojazdy te identyfikowane 
są specjalnym kolorem „flagi” oznaczającej, czy pojazd 
porusza się zgodnie z czasem ustalonym w rozkładzie jaz-
dy, czy jest to kurs przyspieszony, czy opóźniony. Przykład 
pracy z tak wygenerowanymi danymi zaprezentowano na 
rysunku 5.

Rys. 4. Okno oprogramowania nadzoru komunikacji miejskiej modułu Czas jazdy
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Lokalizacja pojazdów komunikacji miejskiej w Byd-
goszczy możliwa jest z uwagi na implementacje kompute-
rów pokładowych, zawierających moduły lokalizacji GPS 
oraz moduły transmisji danych GSM. Dane o lokalizacji 
przesyłane są do serwera systemu za pośrednictwem pa-
kietowej transmisji karty SIM (GPRS, EDGE, 3G) – na 
podstawie zawartej umowy z operatorem tych usług. 
Dodatkowo komputery pokładowe wyposażone są w alar-
mowy przycisk SOS, za pomocą którego kierowca/motor-
niczy pojazdu może informować o niebezpieczeństwach 
napotykanych zarówno w pojeździe, jak i na drodze. 
Monit taki jest automatycznie wyświetlany dyspozytoro-
wi ruchu, prezentując dokładną lokalizację pojazdu zgła-
szającego sytuację awaryjną wraz z niezbędnymi danymi 
o tym pojeździe. Komputer pokładowy posiada również 
wyświetlacz, na którym wyświetlana jest bieżąca wartość 
opóźnienia (w minutach). Informacja jest odświeżana co 
pół minuty. Funkcjonalność tę uzyskano poprzez pozycjo-
nowanie pojazdu co pół minuty i porównywanie przejaz-
du rzeczywistego z czasem rozkładowym. Dodatkowo ist-
nieje możliwość wysyłania predefiniowanych komunika-
tów do Centrali ruchu i z Centrali ruchu do kierowcy za 
pomocą klawiatury alfanumerycznej.

Jednym z ostatnich elementów tego systemu jest moduł 
poświęcony pracy tablicom przystankowym. Moduł ten za-
pewnia zarządzanie dowolną tablicą zainstalowaną na sieci 
transportowej miasta. Istnieje możliwość prezentowania 
trzech „priorytetów” przekazywania informacji podróżnym. 
W pierwszym z nich wyświetlane są prognozy czasów odjaz-
du konkretnego środka transportowego danej linii komuni-
kacyjnej. W drugim priorytecie występuje możliwość po-
działu ekranu na dwie części, z których na pierwszej wyświe-
tlane są dane o prognozowanym odjeździe linii, natomiast na 
drugiej istnieje możliwość prezentowania informacji graficz-
nych lub wideo. Trzeci priorytet umożliwia dodatkowo na-
niesienie przesuwanej informacji w dolnej części ekranu. 
Należy zaznaczyć, że występuje pełna dowolność sterowania 
priorytetami każdej z tablic lub grup tablic (np. węzła prze-
siadkowego lub osiedla mieszkaniowego). Przykład takiego 
zarządzania zaprezentowano na rysunku 6.

Wyświetlane informacje na tych tablicach o prognozo-
wanym czasie jazdy polegają na specjalnie przygotowanym 
do tego zadania algorytmie obliczeniowym, bazującym na 
rzeczywistych danych o ruchu środków transportowych na 
sieci ulicznej miasta w konkretnym okresie doby. Dane te 
są oparte o czas jazdy pomiędzy wskazanymi punktami 
kontrolnymi. Należy zaznaczyć, że system prezentuje dane 
o prognozowanym odjeździe dla najbliższych kursów reali-
zowanych w ciągu kolejnych 30 minut od rzeczywistej pory 
dnia. Dla każdego następnego kursu wyświetlana jest in-
formacja o rozkładowym czasie odjazdu. W przypadku wy-
stąpienia awarii urządzeń lokalizujących pojazd w prze-
strzeni (np. utrata połączenia) lub błędu serwera, system 
automatycznie wyświetla informacje o czasie odjazdu zgod-
nym z tabelą rozkładu jazdy.

Uruchomiony w ramach tego pakietu ITS portal inter-
netowy posiada funkcję odczytu prognozowanego odjazdu 

Rys. 5. Mapa numeryczna Bydgoszczy modułu ITS Centrala Ruchu

Rys. 6. Prezentacja danych na tablicach przystankowych w zależności od nadanego prioryte-
tu treści

środka transportowego danej linii komunikacyjnej z do-
wolnego przystanku znajdującego się w bazie zarządu. Po 
uruchomieniu tego portalu wystarczy wybrać interesujący 
przystanek za pomocą jego nazwy lub numeru porządko-
wego albo po prostu wskazać konkretną linię komunika-
cyjną, po czym wyświetli się okno z wyborem kierunku 
jazdy i dedykowanych tej linii przystanków komunikacyj-
nych. Po tej operacji wyświetlane zostaje okno prezentujące 
prognozowane czasy odjazdów środków komunikacji miej-
skiej. Dodatkową opcją jest również prezentacja tych da-
nych w formie pełnoekranowej. Daje to bowiem możliwość 
wyświetlania tych danych, podlegających bieżącej aktuali-
zacji wobec rzeczywistej pory dnia, na zewnętrznych moni-
torach, instalowanych w kluczowych miejscach obiektów 
użyteczności publicznej, takich jak: szpitale, ośrodki edu-
kacji, urzędy itp.

Wdrożone rozwiązania w ramach dużego ITS-u
Pakiet dużego ITS-u obejmował znacznie szerszy zakres 
wdrażanych w mieście rozwiązań z zakresu inżynierii dro-
gowej i transportu. Były to 4 podsystemy, w tym [5]:

•	 sterowania ruchem drogowym,
•	 zarządzania transportem publicznym,
•	 parkingowy,
•	 naprowadzania pojazdów na trasy alternatywne.

System dużego ITS-u został w pełni uruchomiony 
w kwietniu bieżącego roku.
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Podsystem transportu publicznego polegał tak na-
prawdę na rozbudowie już istniejących elementów, wdro-
żonych w ramach wcześniejszego pakietu. W ramach za-
dań rozbudowano sieć przystanków, wyposażając je w ta-
blice dynamicznej treści dla podróżnych w łącznej liczbie 
180 sztuk. Zainstalowano też 20 kiosków informacyjnych 
zawierających funkcję dystrybucji biletów oraz planera 
podróży. W ramach tego podsystemu dokonano również 
instalacji:

•	 80 sztuk nadajników radiowych do składów tramwa-
jowych, 

•	 3 sztuk zwrotnic i rozjazdów tramwajowych.

Powyższe ma za zadanie udzielanie priorytetowego 
przejazdu przez skrzyżowanie o ruchu sterowanym sygnali-
zacją świetlną pociągom tramwajowym w wyznaczonych 
korytarzach transportowych (wzdłuż ulicy Gdańskiej oraz 
w ciągu ulic Focha, Jagiellońskiej i Fordońskiej). Udzielanie 
priorytetów jest jednak związane z podsystemem sterowa-
nia ruchem drogowym w mieście.

Jedyną nowością drugiego pakietu dla transportu pu-
blicznego była budowa od podstaw nowego portalu inter-
netowego, zawierającego planer podróży (patrz rys. 7). 

Planowany rozwój inteligentnych systemów  
dla miejskiego transportu zbiorowego
Zarząd planuje dalszą rozbudowę systemu. Jednym z ele-
mentów jest całkowita automatyzacja zbierania i przetwa-
rzania danych o potokach pasażerskich na sieci komuni-
kacyjnej Bydgoszczy. W ramach tego zadania przewiduje 
się wyposażenie co najmniej 8 autobusów i co najmniej 
4 tramwajów w system elektronicznego zliczania pasaże-
rów. Szacuje się, że taka flota pojazdów pozwoli na uzy-
skanie kompletu danych o potokach pasażerskich dla 
całej sieci komunikacyjnej w ciągu roku w sposób tylko 
częściowego wymuszenia przydzielania tych pojazdów do 
określonych zadań przewozowych. Towarzyszącym temu 
systemowi będzie system dedykowany do zarzadzania da-
nymi pozyskiwanymi z pojazdów (którego potrzeba wystę-
puje w celu bieżącego przypisywania uzyskanych danych 
do zadań przewozowych – rotacja pojazdów na liniach – 
oraz wstępnej agregacji danych). Koniecznym będzie także 
wdrożenie rozwiązania zdalnego przesyłu danych pomiędzy 
pojazdami oraz zdalnego pozyskiwania danych z pojazdów. 
Niezbędnym w tym celu będzie również implementacja 
rozwiązania informatycznego, pozwalającego na automa-
tyczne przygotowanie danych do analiz [1].

W ramach rozwoju systemu nadzoru ruchu środków pu-
blicznego transportu zbiorowego, zarząd planuje także udo-
stępnić dane o ruchu środków komunikacji miejskiej do 
Centrum Zarządzania Kryzysowego, policji, straży miejskiej 
– wraz z ich ciągłym doskonaleniem i rozwojem. Oczywistym 
jest, że działanie to ma na celu podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa podróżnych i obsługi pojazdów. Schemat docelowe-
go przekazywania danych o ruchu pojazdów komunikacji 
miejskiej w Bydgoszczy został przedstawiony na rys. 8 [1]. 

Planowanym zadaniem jest również rozszerzenie funk-
cjonalności otrzymywanych danych dla odpowiednich or-
ganów bezpieczeństwa publicznego. Planuje się bowiem:

•	 podgląd całej floty pojazdów komunikacji miejskiej 
na mapie elektronicznej,

•	 podgląd użycia przycisków alarmowych,
•	 podgląd obrazu z kamer w pojeździe,
•	 możliwość prowadzenia rozmów z Centralą ruchu lub 

możliwość nasłuchu.

Przewiduje się dwa stopnie informowania o zaistnieniu 
zagrożenia w obrębie pojazdów, poprzez przycisk Uwaga 
oraz przycisk SOS. Pierwszy przycisk odpowiadałby sytu-
acji możliwego wystąpienia zagrożenia, natomiast drugi 
odpowiadałby już za bezpośrednie wystąpienie sytuacji nie-
bezpiecznej. W obu sytuacjach przewiduje się, żeby obraz 
z kamer był od chwili naciśnięcia tych przycisków zrzucany 
na serwer systemu i podlegał archiwizacji [1].

Podsumowanie
Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy przyczy-
niły się do rozwoju i podniesienia poziomu jakości świadczo-
nych usług przewozowych w ramach komunikacji miejskiej. 
Wdrożone rozwiązania mają także swój udział w unowo-
cześnieniu pozyskiwania niezbędnych danych o funkcjono-

Rys. 7.  Widok nowego portalu internetowego z planerem podróży po mieście

Portal ten zawiera bieżące dane o występujących natę-
żeniach ruchu drogowego na sieci drogowej (objętej stero-
waniem ITS) oraz dane prognozowane (model predykcji 
ruchu), dane o stanie zajętości parkingów w strefie płat-
nego parkowania, dane meteorologiczne, a także podgląd 
z kamer zainstalowanych na newralgicznych skrzyżowa-
niach w mieście. Posiada także wspomniany już planer 
podróży. Ogromną zaletą tego planera jest funkcjonowa-
nie na bazie aktualnych danych o ruchu środków trans-
portowych po sieci ulicznej miasta, wyświetlając pasaże-
rom rzeczywiste informacje o szacowanym czasie podróży 
za pomocą środków komunikacji miejskiej. Algorytm 
oprogramowania nie szacuje, jak w większości przypad-
ków tego typu planerów podróży, czasu potrzebnego na 
dojście, oczekiwanie, jazdę i odejście od wskazanych przy-
stanków na bazie czasu zapisanego w rozkładach jazdy. 
Bazuje on bowiem na aktualnych danych ruchowych, a na-
wet w oparciu o dane prognostyczne. Ponadto posiada on 
opcję wyboru rodzaju podróży (szybka, optymalna, wy-
godna), w tym bez lub z możliwością wykonania podróży 
przesiadkowej.
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Rys. 8.  Schemat powiązań pojazdów komunikacji miejskiej z obiektami nadzoru ruchu 
Źródło: [1]

waniu systemu komunikacji miejskiej. Wykonana od 2012 
roku praca, w której zbudowano i uruchomiono całe opro-
gramowanie dyspozytorskie, umożliwia organizatorowi 
rozbudowę tego systemu (np. sieć tablic przystankowych). 
Niewątpliwym jest również fakt ograniczenia ponoszonych 
kosztów związanych z wykonywaniem pomiarów cech ruchu 
drogowego i transportu publicznego. Obecnie istnieje możli-
wość kontrolowania podstawowych parametrów funkcjono-
wania komunikacji miejskiej na bieżąco, w sposób całkowicie 
zautomatyzowany. Daje to także możliwość wdrażania ko-
rekt rozkładów jazdy w oparciu o rzeczywiste dane o średniej 
prędkości podróży pomiędzy przystankami w każdych wa-
runkach drogowo-ruchowych i w każdym okresie doby, ze 
względu na archiwizację tych bazy danych.

Podjęte przez Zarząd Dróg i Komunikacji Miejskiej w Byd-
goszczy działania usprawniające, unowocześniające i opty ma-
lizujące realizację zadań przewozowych wydają się być pożą-
danym kierunkiem rozwoju systemu komunikacji miej-
skiej, co niewątpliwie zachęca do korzystania z jego usług. 
Pasażerowie mają bowiem do dyspozycji nowoczesne narzę-
dzia, dzięki którym planowanie podróży staje się łatwiejsze, 
oparte jest o aktualne dane ruchowe, a podczas podróży 
mogą się czuć bezpieczniej niż dotychczas. Można zatem 
stwierdzić, że poszczególne moduły tych systemów, a w szcze-
gólności związane z unowocześnieniem systemu informacji 
pasażerskiej, podniosły atrakcyjność publicznego transpor-
tu zbiorowego w mieście.

Największą obecnie bolączką systemu, na którą baczną 
uwagę zwracają pasażerowie komunikacji miejskiej, jest brak 
natychmiastowego reagowania służb nadzoru ruchu w przeka-

zywaniu informacji o zaburzeniach w ruchu środków publicz-
nego transportu zbiorowego. Pasażerowie domagają się przede 
wszystkim bieżącego reagowania na tymczasowe korekty tras 
(wynikające z incydentów na sieci transportowej miasta), które 
prezentowane byłyby na elektronicznych monitorach w posta-
ci zarówno tekstowej, jak i graficznej. Powtarzają się również 
sytuacje prezentowania danych o prognozowanym odjeździe 
danego pojazdu. Dla przykładu, gdy czas takiego odjazdu pre-
zentowany jest w postaci wartości „2 min”, natomiast w sku-
tek braku przesunięć danego pojazdu na sieci transportowej 
wartość prezentowana na tablicy nie ulega zmianie nawet 
w ciągu kolejnych 5 minut. Opisane zjawiska dotyczą jednak 
głównie stanów całkowitego zatoru danego wlotu skrzyżowa-
nia lub incydentalnych zdarzeń drogowych.
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