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Streszczenia angielskie – Abstracts in English

Dla wszystkich Czytelników i Sympatyków „Transportu Miejskiego i Regionalnego” 
życzenia dobrego i obfitującego w ciekawe zdarzenia 2015 roku 

życzy 
Redaktor Naczelny wraz z Zespołem Redakcyjnym

Bryniarska Zofia, Puławska Sabina
Transport accessibility of suburban zone of Krakow
Abstract: The suburban zone around large cities becomes incre-
asingly attractive area to live and invest for city inhabitants. At the 
same time, residents of the suburb area use city resources like jobs 
science and education institutions, administration services as well 
as health protection or shopping. The ties between these areas be-
come stronger and stronger. The efficiency of this relationship de-
pends on possibility of mobility provided not only by private cars 
but most of all by public transport. Public transport – bus transport 
– in the suburban area around Krakow is organized on the basis 
of agreements with 15 neighbouringmunicipalities situated inside 
this zone. In addition, authorities of the Małopolska province co-
-finances rail connections on 5 rail lines. This article attempts to 
assess the transportation accessibility of municipalities located in the 
suburban area of Krakow. Public transport accessibility can be de-
scribed using a number of factors, including distribution in the spa-
ce, number of inhabitants, which are addressed with transportation 
offer, the period of time when the offer is available, travel time, level 
of information and costs of trips. These factors allow to formulate 
an assessment of spatial, demographic, temporal, functional, legal, 
technical, economic and tariff accessibility. The analysis of transport 
accessibility is curried out for 15 municipalities of the suburban area 
of Krakow and 6 cities located in their area.
Key words: public transport, accessibility, bus transport service, 
agglomeration railway

Mateusz Szarata
Selected approaches for modeling dynamic bus lane
Abstract: Dynamic bus lane (DBL) could be used as a complemen-
tary solution for the separated bus lanes. DBL are usually applied 
on sections, where bus traffic flow doesn’t justify implementation of 
a typical, separated bus lane. Assessment of the potential benefits of 
the DPA requires a series of analytical analyzes. Common approach is 
based on traffic models, which are used to estimate DBL effectiveness 
and evaluate its comparison with other forms of prioritization for pu-
blic transport. The paper presents main assumptions and limitations 
associated with application of various traffic models. In the literature 
different approaches to traffic modeling methods are to be found – 
some authors use analytical models, others work with microsimula-
tion traffic models, which were considered more appropriate for pre-
sented topic. They allow to take into consideration many factors and 
model impact of different scenarios during simulation process. 
Keywords: traffic model, bus lane with intermittent priority, bus 
lane, public transport priority

Katarzyna Nosal 
Selected results of the survey on the travel behaviours and preferences of the 
Wroclaw Municipality employees and customers, carried out for the mobility 
plan implementation
Abstract: Wrocław is the example of a city which activities are 
aimed to reach sustainable transport system and to create urban 
space attractive and friendly to its inhabitants. To achieve this goal 
many projects have been realised for many years to improve quality 
of public transport services and conditions of pedestrians and cycli-
sts traffic. In 2013 the Wrocław City Council decided to accept the 
Wrocław Mobility Policy indicating mobility plan implementation 
for large companies and institutions as one of tools shaping susta-
inable urban mobility. To encourage the public and private sector 
to implement mobility plans and to improve travelling by green 
transport between municipal buildings, the authorities decided to 
prepare and implement first mobility plan in the city. The initial 
phase of the project consisted in analyze of the existing situation, 
including the study of the employees’ and customers’ travel beha-
viours and preferences. This article presents selected results of the 
survey carried out in this field.
Keywords: sustainable mobility, travel behaviours, mobility mana-
gement, mobility plan, Wrocław mobility policy

Urszula Duda, Wiesław Starowicz
Short-term park zones kiss and ride
Abstract: The way to avoid problems caused by increased transport 
traffic is suitable shaping urban area, especially in the neighborhood 
of big traffic generators. One of the elements of well shaped space 
close to the facilities generating big traffic is a drop off zone, so 
called kiss and ride zone. It is separated zone devoted strictly for 
short-term parking of cars discharging passengers who are driven 
to this specific point. In the article main aims of functioning of kiss 
and ride system have been presented and an attempt to define of 
kiss and ride zone together with stocktaking of its basic elements 
has been undertaken. On the base of available examples of kiss and 
ride zones completed with own experiences their characteristics 
were compared and combined which allowed to describe division of 
kiss and ride zones regarding to different criteria relating to its use, 
spatial arrangement and geometrical features as well as character of 
facility to which they serve. Also selected examples of organization 
of kiss and ride zones operating in different cities in the world have 
been presented. 
Key words: kiss and ride system, K+R, transport behavior, trans-
port hub 
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Łukasz Franek, Tomasz Kulpa
Conclusions from researches on allowing two–way bicycle traffic on one–way 
streets and implementation of the Advanced Stop Lines at junctions
Abstract: This paper presents conclusions from the researches ta-
ken in the spring of this year in four Polish cities (Cracow, Gdańsk, 
Warsaw and Wroclaw), concerning potential conflicts between 
cyclists and other road users, when two way cycling is allowed 
on one-way street. Researches were also conducted on intersec-
tions with the Advanced Stop Line. The study was undertaken 
with initiative and on request of the Ministry of Infrastructure and 
Development, which is currently processing a legislative changes 
relating to cycling. Cycling in Polish cities is increasing, mostly 

due to the new infrastructure facilities, such as a construction 
of new bicycle paths and lanes, new bicycle parking lots, physi-
cal traffic calming devices, as well as allowing of two-way traf-
fic for bicycles on the one-way streets and creating the Advanced 
Stop Lanes. A lot of strong emotions among engineers, officials 
in charge of traffic management and cycling activists, have aro-
used about the last two solutions mainly due to the ambiguous 
legal provisions, but also the lack of safety research conclusions. 
To meet these expectations observations were prepared and carried 
out within two working days on selected polygons using video 
technology. A report from research was prepared for the Ministry.
Key words: cycling traffic, traffic engineering, urban traffic
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Dostępność komunikacyjna  
strefy podmiejskiej Krakowa1, 2

Streszczenie. Strefa podmiejska dużych miast jest coraz atrakcyjniej-
szym obszarem inwestowania i zamieszkania  dla mieszkańców miasta. 
Równocześnie mieszkańcy strefy podmiejskiej korzystają z zasobów mia-
sta w postaci miejsc pracy, nauki, edukacji oraz załatwiania spraw admini-
stracyjnych, związanych z ochroną zdrowia lub zakupami. Więzi pomię-
dzy tymi obszarami stają się coraz silniejsze. Sprawność powiązań jest uza-
leżniona od możliwości przemieszczania się mieszkańców, którą powinny 
zapewniać nie tylko samochody osobowe, ale przede wszystkim środki 
publicznego transportu zbiorowego. W strefie podmiejskiej Krakowa pu-
bliczny transport zbiorowy jest organizowany w formie komunikacji auto-
busowej na mocy porozumień międzygminnych zawartych z 15 gminami 
położonymi w otoczeniu miasta. Ponadto marszałek województwa uczest-
niczy w finansowaniu połączeń kolejowych pociągami osobowymi na 5 li-
niach kolejowych. W artykule podjęto próbę oceny dostępności komuni-
kacyjnej gmin położonych w strefie podmiejskiej Krakowa. Dostępność 
komunikacyjna może być opisywana z wykorzystaniem wielu czynników 
uwzględniających rozmieszczenie w przestrzeni, liczbę mieszkańców, do 
których skierowana jest oferta przewozowa, czas, w którym oferta jest 
dostępna, czas podróży i sposób realizowania oferty, poziom informacji 
oraz koszty związane z wykonywaniem przemieszczenia. Wymienione 
czynniki pozwalają sformułować ocenę dostępności przestrzennej, demo-
graficznej, czasowej, funkcjonalnej, prawnej, technicznej i ekonomiczno-
-taryfowej. Analizę dostępności przeprowadzono dla 15 gmin strefy pod-
miejskiej Krakowa i 6 miast położonych na ich terenie. 
Słowa kluczowe: publiczny transport zbiorowy, dostępność, komunika-
cja autobusowa, kolej aglomeracyjna

Charakterystyka strefy podmiejskiej Krakowa
Kraków jest jednym z największych ośrodków miejskich 
w Polsce. Miasto pełni ważne funkcje administracyjne, 
gospodarcze, kulturalne, edukacyjne, naukowe, usługowe 
i turystyczne, których zasięg wykracza poza granice admi-
nistracyjne miasta. Z jego zasobów i potencjału korzystają 
na co dzień również okoliczne gminy. Ale również miesz-
kańcy Krakowa szukają na terenach podmiejskich gmin 
miejsc atrakcyjnych ze względów ekonomicznych, ekolo-
gicznych i środowiskowych, w których chcieliby mieszkać, 
lokować swoje firmy lub spędzać wolny czas. Procesy prze-
nikania zależności funkcyjnych mają charakter dynamiczny 
i spontaniczny w ramach istniejących struktur administra-
cyjnych. Wzajemne związki wymagają sprawnego trans-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2014.
2 Wkład autorów w publikację: Z. Bryniarska 90%, S. Puławska 10%. 

portu i dobrej komunikacji, które podlegają jednak pew-
nym ograniczeniom formalnym. 

W ustawie o samorządzie gminnym [1] zadania zaspo-
kojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty zostały określone 
jako własne każdej gminy. Do nich zaliczono między inny-
mi sprawy lokalnego transportu zbiorowego. Zadanie to 
jest najczęściej realizowane przez gminy samodzielnie albo 
poprzez podjęcie współpracy międzygminnej w formie 
związku międzygminnego lub porozumienia międzygmin-
nego. Przewozy kolejowe regionalne organizują również 
województwa [2].

Porozumienia międzygminne są najczęściej wykorzysty-
wane tam, gdzie jedna z gmin jest silniej rozwinięta, więk-
sza i posiada większy potencjał. Taka sytuacja ma miejsce 
w przypadku Krakowa i gmin znajdujących się w jego stre-
fie podmiejskiej. W 2007 roku Rada Miasta Krakowa pod-
jęła uchwałę w sprawie realizacji zintegrowanego transpor-
tu zbiorowego i zadeklarowała wolę podpisania porozumień 
międzygminnych w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską 
Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokal-
nego transportu zbiorowego w zakresie organizacji przewo-
zów, regulacji taryfowych oraz stanowienia przepisów po-
rządkowych.

Do porozumień międzygminnych przystąpiło 15 gmin: 
Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, 
Micha łowice, Mogilany, Niepołomice, Słomniki, Skała, 
Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabie-
rzów, Zielonki. Gminy te będą dalej umownie nazywane 
gminami strefy podmiejskiej Krakowa. Gminy podmiejskie 
leżą najczęściej w najbliższym pierścieniu otaczającym mia-
sto (rys.1). Intensywność powiązań z poszczególnymi gmi-
nami nie jest jednakowa. Gminy leżące po stronie zachod-
niej i północnej były tradycyjnie (od lat sześćdziesiątych 
XX wieku) silniej związane z Krakowem i porozumienia 
w sprawie organizacji transportu podpisały nawet gminy 
z kolejnego bardziej odległego pierścienia (Czernichów, 
Skała, Iwanowice). Gminy leżące po stronie wschodniej 
miasta zachowują nadal charakter rolniczy, mają słabo wy-
kształconą sieć komunikacyjną i dwie z nich (Koniusza 
i Igołomia-Wawrzeńczyce) nie są związane porozumieniem 
międzygminnym w sprawie transportu z Krakowem.

Jednostką miejską, która pełni rolę organizatora pu-
blicznego transportu zbiorowego (ptz) na terenie Gminy 
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Miejskiej Kraków i gmin podmiejskich, jest Zarząd Infrastru-
ktury Komunalnej i Transportu. Każda z gmin jest zobo-
wiązana do przekazywania do budżetu miasta dotacji sta-
nowiących udział w finansowaniu kosztów realizacji usług 
przewozowych świadczonych na liniach autobusowych, 
w zakresie określonym w porozumieniu i w kwotach wyli-
czanych jako iloczyn: ustalonej na dany rok stawki jednost-
kowej za 1 wozokilometr kupowany u przewoźników, licz-
by wykonanych przez autobusy wozokilometrów określo-
nych w porozumieniu, procentowego wskaźnika udziału 
Gminy w kosztach zamawianych usług.

Wielkość gmin podmiejskich Krakowa ze względu na 
zajmowany obszar, liczbę ludności i gęstość zamieszkania 
jest bardzo zróżnicowana (tabela 1). Większość gmin to 
gminy wiejskie (w), tylko 6 gmin to gminy miejsko-wiej-
skie (m-w), czyli posiadające ośrodek centralny będący 
miejscowością o przewadze cech miejskich.

Największą powierzchnię zajmują gminy: Słomniki, 
Skawina i Zabierzów. Największą gęstość zamieszkania 
mają gminy: Wieliczka (554 osoby/km2), Świątniki Górne 
(473 osoby/km2) i Zielonki (415 osób/km2). Siedziby gmin, 
które mają status miasta, znajdują się w Wieliczce (55,2 tys. 
mieszkańców), Niepołomicach (25,6 tys. mieszkańców), 
Słomnikach (13,7 tys. mieszkańców), Skale (10,3 tys. 
mieszkańców) i Świątnikach Górnych (9,6 tys. mieszkań-
ców). Gęstość zamieszkania w tych miastach wielokrotnie 
przekracza gęstość zamieszkania w gminach wiejskich lub 
na obszarach wiejskich gmin.

Linie komunikacji autobusowej organizowane przez 
ZIKiT w poszczególnych gminach podmiejskich nie są roz-
mieszczone równomiernie i nie łączą wszystkich miejsco-
wości i sołectw. Wszystkie podmiejskie gminy można po-
dzielić na dwie grupy. W jednej z grup są gminy, w których 
przystanki autobusowe znajdują się tylko w kilku miejsco-
wościach (sołectwach) położonych najbliżej Krakowa i/lub 
siedzibach gmin (tabela 2), jak w gminach: Iwanowice, 
Skała, Słomniki i Wieliczka. W pozostałych gminach linie 
komunikacyjne są wytyczone tak, że meandrują po obsza-
rze gminy i obsługują większość jej mieszkańców. Najwięcej 
autobusowych linii jest zorganizowanych na obszarze gmin: 
Zielonki (14), Skawina i Zabierzów (po 10) oraz Kocmy-
rzów-Luborzyca i Wieliczka (po 8). 

Oprócz linii komunikacji autobusowej przez obszar 5 
analizowanych gmin przebiegają linie kolejowe, które będą 
w przyszłości tworzyć układ szybkiej kolei aglomeracyjnej. 
Kolejowe przystanki osobowe znajdują się w gminach: 
Kocmyrzów-Luborzyca, Skawina i Słomniki (po 4), Wie-
liczka (3), Niepołomice i Zabierzów (po 2) oraz Zielonki (1), 
a dla mieszkańców oznacza to możliwość korzystania z do-
datkowych, kolejowych, połączeń komunikacyjnych w kie-
runku Krakowa.

Porównanie powierzchni miejscowości (sołectw) oraz 
liczby ludności zamieszkującej te miejscowości, obsługiwa-
nych przez środki publicznego transportu zbiorowego (ptz) 
– autobus i kolej – pokazuje wyraźnie, że w 11 gminach 
podmiejskich usługi publicznego transportu są gwaranto-
wane dla 90–100% mieszkańców tych gmin. Natomiast 

Rys. 1. Obszar funkcjonowania komunikacji podmiejskiej w ramach porozumień międzyg-
minnych

Charakterystyka gmin w strefie podmiejskiej Krakowa

Lp. Nazwa gminy Typ gminy Powierzchnia 
[km2]

Liczba 
ludności

Gęstość zamieszkania
[osób/km2]

1 Czernichów w 84,22 13 984 166,0

2 Iwanowice w 71,09 8 837 124,3

3 Kocmyrzów - 
Luborzyca w 80,81 14 605 180,7

4 Liszki w 72,07 16 563 229,8

5 Michałowice w 51,13 9 721 190,1

6 Mogilany w 43,63 13 221 303,0

7 Niepołomice m-w 96,27 25 607 266,0

8 Skała m-w 74,83 10 354 138,4

9 Skawina m-w 99,84 43 088 431,6

10 Słomniki m-w 112,98 13 730 121,5

11 Świątniki Górne m-w 20,35 9 633 473,4

12 Wieliczka m-w 99,67 55 231 554,1

13 Wielka Wieś w 48,27 10 946 226,8

14 Zabierzów w 99,42 25 044 251,9

15 Zielonki w 48,58 20 159 415,0

Razem: 1103,16 290 723 263,5

1 Niepołomice miasto 27,40 10 822 395,0

2 Skała miasto 2,97 3 762 1266,7

3 Skawina miasto 20,50 24 260 1183,4

4 Słomniki miasto 3,43 4 423 1289,5

5 Świątniki Górne miasto 4,44 2 394 539,2

6 Wieliczka miasto 13,41 21 318 1589,7

Tabela 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [3]

mniej niż 26% mieszkańców posiada dostęp do publiczne-
go transportu zbiorowego tylko w gminach Skała (9,7%) 
i Iwanowice (25,7%). W gminach Słomniki i Wieliczka 
miejscowości, przez które przebiegają trasy linii autobuso-
wych lub kolejowych, zajmują zaledwie odpowiednio 25,7 
i 42,3% powierzchni gminy, ale wzdłuż ciągów komunika-
cyjnych mieszka odpowiednio 52,3 i 64,2% mieszkańców 
tych gmin. Szczególnie dobrze widać to na przykładzie 
gminy Wieliczka. Ludność miasta Wieliczka stanowi nie-
mal 40% mieszkańców całej gminy.
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Łącznie we wszystkich gminach podmiejskich powierzch-
nia sołectw, do których dojeżdżają autobusy linii organizowa-
nych w ramach porozumień międzygminnych lub linii kole-
jowych, stanowi 71,8% obszaru tych gmin i na obszarze tym 
mieszka 83,4% mieszkańców gmin podmiejskich.

Dostępność jako cecha jakości usługi transportowej
Dostępność komunikacyjna każdego obszaru – miasta, 
gminy czy regionu – sprzyja zwiększaniu ich atrakcyjności 
i konkurencyjności, wpływa na jakość życia mieszkańców, 
przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, zwłaszcza grup 
ludności o niskich dochodach, starszych lub z dysfunkcja-
mi ruchu, wzroku lub słuchu. Należy ją uznać za ważny 
problem, z którym spotykają się mieszkańcy miast i strefy 
podmiejskiej. 

Dostępność jest określana jako możliwość i łatwość 
osiągania wybranych celów w określonej przestrzeni geo-
graficznej. Dostępność komunikacyjna jest jedną z cech 
jakości usług transportu publicznego, którą należy trak-
tować wielowymiarowo i rozważać, biorąc pod uwagę sze-
reg kryteriów cząstkowych. Jest przez różnych autorów 
definiowana z uwzględnieniem kategorii przestrzennych, 
demograficznych, funkcjonalnych, technicznych, praw-
nych, ekonomicznych i taryfowych [4 s. 94–95, 5 s. 69–81, 
6 s. 37–43, 195–198]. Kompleksowa analiza dostępności 
powinna oddawać złożoność problematyki dostępności 
publicznego transportu zbiorowego w wybranym obsza-
rze jego funkcjonowania.

Aktualnie dostępność jest postrzegana jako bardziej 
zaawansowany sposób analizowania problemu zaspokaja-
nia potrzeb transportowych niż tylko rozwiązywanie pro-
blemów mobilności związanych z poruszaniem się i prze-
pustowością dróg systemu transportowego. W podejmo-
wanych badaniach spojrzenie jest kierowane na ludzi 
i możliwości zaspokajania ich potrzeb związanych z prze-
mieszczaniem.

Dostępność przestrzenna i demograficzna są bezpośred-
nio powiązane z organizowaniem tras i punktów obsługi 
pasażerów na terenie gmin. W tabeli 3 przedstawiono dłu-
gości tras autobusowych i kolejowych oraz liczbę przystan-
ków komunikacyjnych na terenie każdej analizowanej gmi-
ny podmiejskiej. 

Ocenę dostępności, jako możliwości korzystania z połą-
czeń oferowanych przez publiczny transport zbiorowy, 
można przeprowadzić na podstawie długości tras i liczby 
przystanków, dzięki którym pasażerowie mogą rozpoczy-
nać i kończyć przejazd z lub do miejsc docelowych swojej 
podróży. Długość tras komunikacji autobusowej w strefie 
podmiejskiej wynosi ponad 1000 kilometrów, a kolejowej 
ponad 70 kilometrów. Liczba przystanków, na których za-
trzymują się autobusy, wynosi 632, a przystanków lub sta-
cji kolejowych 24. W miastach Wieliczka, Słomniki 
i Skawina w obsłudze komunikacyjnej pasażerów uczestni-
czy nie tylko komunikacja autobusowa, ale również kolej. 
Długość tras linii autobusowych na terenie miast Nie-
połomice i Skawina stanowi 1/3 długości tras w całej gmi-
nie, a w Wieliczce nawet połowę ich długości.

Charakterystyka obsługi komunikacyjnej gmin  
w strefie podmiejskiej Krakowa

Lp. Nazwa 
gminy

Liczba sołectw w gminie Liczba 
linii auto-
busowych

Powierzchnia 
obsługiwana 

przez ptz

Liczba  
mieszkańców  
w zasięgu ptz

ogółem obsługiwanych 
przez ptz

suma 
[km2]

udział 
[%]

suma 
[osób]

udział 
[%]

1 Czernichów 12 12 5 84,2 100,0 13 984 100,0

2 Iwanowice 22 5 2 12,9 18,1 2 273 25,7

3 Kocmyrzów 
- Luborzyca 25 22 8 73,3 90,7 13 348 91,4

4 Liszki 14 13 8 70,2 97,4 16 390 99,0

5 Michałowice 18 16 5 44,1 86,3 8 924 91,8

6 Mogilany 10 10 5 43,6 100,0 13 221 100,0

7 Niepołomice 13 9 3 84,7 88,0 23 550 92,0

8 Skała 17 2 1 6,6 8,8 1 008 9,7

9 Skawina 17 16 10 91,7 91,9 42 380 98,4

10 Słomniki 24 6 1 29,1 25,7 7 185 52,3

11 Świątniki 
Górne 5 5 3 20,3 100,0 9 633 100,0

12 Wieliczka 30 14 8 50,0 50,1 38 622 69,9

13 Wielka Wieś 12 11 3 45,8 94,9 10 666 97,4

14 Zabierzów 23 23 10 99,4 100,0 25 044 100,0

15 Zielonki 19 19 14 48,6 100,0 20 159 100,0

Razem: 261 183 65 804,53 72,9 246 387 84,7

Tabela 2

Tabela 3

Źródło: opracowanie własne na podstawie [2]

Miary dostępności przestrzennej gmin podmiejskich

Lp.
Nazwa gminy/ 
miejscowości 

o statusie miasta

Liczba przystanków ptz Długość tras [km]

au
to

bu
so

w
yc

h

ko
le

jo
w

yc
h

ra
ze

m

au
to

bu
so

w
yc

h

ko
le

jo
w

yc
h

ra
ze

m

1 Czernichów 54 54 84,07 84,07

2 Iwanowice 7 7 12,20 12,20

3 Kocmyrzów – 
Luborzyca 46 4 50 80,00 13,37 93,37

4 Liszki 59 59 103,94 103,94

5 Michałowice 38 38 64,10 64,10

6 Mogilany 40 40 61,18 61,18

7 Niepołomice 35 2 37 58,34 5,21 63,55

8 Skała 5 5 4,40 4,40

9 Skawina 97 4 101 139,68 13,84 153,52

10 Słomniki 9 5 14 13,40 15,13 28,53

11 Świątniki Górne 27 27 38,90 38,90

12 Wieliczka 29 5 34 52,39 9,75 62,14

13 Wielka Wieś 36 36 60,57 60,57

14 Zabierzów 91 3 94 172,37 14,35 186,72

15 Zielonki 59 1 60 93,03 2,67 95,70

Razem: 632 24 656 1038,57 74,32 1112,89

1 Niepołomice 18 0 18 20,96 20,96

2 Skała 0 0 0 0 0,00

3 Skawina 34 2 35 48,8 48,80

4 Słomniki 4 2 6 4,2 1,6 5,80

5 Świątniki Górne 6 0 6 5,45 5,45

6 Wieliczka 12 3 15 29,57 2,1 31,67

Źródło: opracowanie własne
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Dostępność przestrzenna
Dostępność przestrzenna obszaru gmin podmiejskich jest 
związana z wielkością infrastruktur liniowej i punktowej 
zlokalizowanych na terenie tych gmin. Jako wskaźni-
ki dostępności przestrzennej przyjęto wskaźniki gęstości 
[5 s. 70–77, 7 s.140], w których długość tras i/lub liczba 
przystanków są odniesione do wielkości powierzchni (ta-
bela 4) oraz wskaźniki wskazujące obszar ciążenia do przy-
stanku komunikacyjnego i maksymalny promień dojścia do 
przystanku. Uwzględniając to, że w poszczególnych gmi-
nach nie wszystkie miejscowości (sołectwa) są obsługiwane 
przez środki publicznego transportu zbiorowego (autobusy 
i kolej), do wyznaczania wskaźników dostępności przyjęto 
tylko powierzchnię sołectw, przez które prowadzą trasy au-
tobusowych linii komunikacyjnych lub kolei. 

W poszczególnych gminach podmiejskich Krakowa 
wskaźniki dostępności przestrzennej, zarówno sieci jak i przy-
stanków, uzyskują zróżnicowane wielkości. W gminie 
Niepołomice jeden kilometr kwadratowy powierzchni 
przypada zaledwie 0,44, natomiast w gminie Świątniki 
Górne 1,33 przystanku komunikacyjnego (rys. 2). Stąd 
obszar ciążenia do przystanków wynosi średnio od ponad 
dwóch do 0,75 km2 powierzchni, a maksymalny promień 
dojścia waha się od 0,49–0,85 kilometra. W rzeczywi-
stości maksymalny promień dojścia do przystanku 
w różnych miejscowościach może być dłuższy, zwłaszcza 
gdy trasa linii komunikacyjnej przebiega w pewnym od-
daleniu od obszaru, na którym skoncentrowane są domy 
mieszkalne w danym sołectwie. Przyjęto, że sołectwo 
jest obsługiwane przez linie transportu publicznego, gdy 
odległość dojścia z przystanku komunikacyjnego do cen-
trum zabudowy mieszkalnej sołectwa nie jest większa od 
1,5 kilometra. 

Wskaźniki gęstości przystanków i tras linii komunika-
cyjnych w miastach są wyższe niż w gminach miejsko-wiej-
skich, dla których stanowią one siedzibę lokalnych władz. 
Najmniejsza powierzchnia ciążąca do przystanku komuni-
kacyjnego występuje w Słomnikach (0,57 km2) i Skawinie 
(0,59 km2), a maksymalny promień dojścia do przystanku 
wynosi w tych miastach około 430 metrów. Największy ob-
szar ciążenia do przystanku występuje w Niepołomicach 
i wynosi on 1,5 km2, a maksymalny promień dojścia do 
przystanku około 700 metrów. Rozkład wskaźnika wielko-
ści obszaru ciążenia do przystanku ptz w strefie podmiej-
skiej przedstawiono w tabeli 5. 

Wśród miejscowości (sołectw) w strefie podmiejskiej 
najczęściej występują takie (ponad 2/3), w których do jed-
nego przystanku ciąży obszar o powierzchni od 1do 2 km2 
lub mniejszej. 

Dostępność demograficzna
Dostępność demograficzna jest miarą, która pozwala oce-
nić dostępność transportową poprzez przypisanie rejonom 
średniej liczby mieszkańców, którzy mogą korzystać z ko-
munikacji autobusowej i kolejowej [5 s.70–74, 7 s.140]. 
Jako wskaźniki dostępności demograficznej stosowane są 
wskaźniki gęstości, w których długość tras autobusowych 

Tabela 4

Wskaźniki dostępności przestrzennej gmin podmiejskich

Lp.

Nazwa gminy/ 
miejscowości 

o statusie 
miasta

Wskaźniki gęstości Obszar  
ciążenia do  

przystanku [km2]

Maksymalny 
promień  

dojścia do przy-
stanku [km]

przystanków [liczba 
przystanków/km2]

tras  
[km/km2]

1 Czernichów 0,64 1,00 1,56 0,70

2 Iwanowice 0,62 0,95 1,61 0,72

3 Kocmyrzów- 
-Luborzyca 0,68 1,27 1,47 0,68

4 Liszki 0,84 1,48 1,19 0,62

5 Michałowice 0,86 1,45 1,16 0,61

6 Mogilany 0,92 1,40 1,09 0,59

7 Niepołomice 0,44 0,75 2,29 0,85

8 Skała 0,76 0,67 1,32 0,65

9 Skawina 1,10 1,67 0,91 0,54

10 Słomniki 0,48 0,98 2,08 0,81

11 Świątniki Górne 1,33 1,91 0,75 0,49

12 Wieliczka 0,68 1,24 1,47 0,68

13 Wielka Wieś 0,79 1,32 1,27 0,64

14 Zabierzów 0,95 1,88 1,06 0,58

15 Zielonki 1,21 1,97 0,82 0,51

Razem: 0,82 1,38 1,23 0,62

1 Niepołomice 0,66 0,76 1,52 0,70

2 Skała 0,00 0,00

3 Skawina 1,71 2,38 0,59 0,43

4 Słomniki 1,75 1,69 0,57 0,43

5 Świątniki Górne 1,35 1,23 0,74 0,49

6 Wieliczka 1,12 2,36 0,89 0,53

Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Dostępność przestrzenna sieci transportowej w gminach podmiejskich

Struktura sołectw ze względu na wielkość obszaru ciążenia do przystanku
Zakres [km2] Liczba sołectw w strefie podmiejskiej

< 0,5 12

[0,5 – 1) 52

[1 – 2) 67

[2 – 3) 33

[3 – 5) 13

[5 – 7) 4

[7 – 11) 2

Tabela 5
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i kolejowych linii komunikacyjnych jest odniesiona do liczby 
mieszkańców sołectw gmin podmiejskich obsługiwanych 
pojazdami publicznego transportu zbiorowego lub wskaź-
nik wyznaczany jako liczba mieszkańców ciążąca do jedne-
go przystanku (tabela 6). 

W strefie podmiejskiej średnio prawie 27 przystanków 
przypada na 10 000 mieszkańców. W poszczególnych gmi-
nach wskaźnik ten uzyskuje największą wartość w gminie 
Skała (49,6) i najmniejszą w gminie Wieliczka (8,8). 
Dostępność demograficzną przystanków komunikacyjnych 
w gminach zilustrowano na rysunku 3. W sołectwach naj-
mniejsza liczba mieszkańców korzystających z jednego 
przystanku występuje w gminie Mogilany i wynosi 87 
osób, natomiast największa liczba w jednym z sołectw gmi-
ny Niepołomice – 1901 osób. 

Wartości wskaźnika dostępności demograficznej są 
zróżnicowane w sołectwach strefy podmiejskiej. Rozkład 
wskaźnika liczby mieszkańców ciążących do jednego przy-
stanku w sołectwach przedstawiono w tabeli 7.

Liczba mieszkańców miejscowości (sołectw) ciążących 
do jednego przystanku w prawie 50% miejscowości nie 
przekracza 300 osób. 10 miejscowości, w których wskaź-
nik ciążenia do przystanku przekracza 1200, jest położo-
nych w gminach Niepołomice, Wielka Wieś i Wieliczka. 
Jedną z tych miejscowości jest miasto Wieliczka, w której 
wskaźnik ciążenia wynosi 1421 osób na przystanek. 
W innych miastach strefy podmiejskiej jest on mniejszy 
i wynosi od 399 w Świątnikach Górnych do 737 w Słom-
nikach.

Dostępność czasowa
Dostępność czasowa może być rozpatrywana ze względu na 
okres funkcjonowania linii komunikacyjnych, częstotliwość 
kursowania tych linii, niezawodność środków transportu 
i terminowość przewozu. 

Dla mieszkańców podmiejskich miejscowości dojeżdża-
jących do Krakowa do pracy szczególnie ważny jest okres 
funkcjonowania linii autobusowych lub kolejowych. 
Odpowiednio zaplanowane kursy pozwalają im na dojazd 
przed rozpoczęciem godzin pracy i powrót do domu rów-
nież w późnych godzinach wieczornych. Prawie wszystkie 
linie autobusowe rozpoczynają pierwsze poranne kursy 
w stronę Krakowa około godziny 4:00 lub nawet kilka mi-
nut wcześniej. Ostatnie wieczorne kursy z Krakowa są za-
planowane na godziny od 22:30 do 23:20. Tylko niektóre 
linie, o charakterze wspomagającym i uzupełniającym linie 
podstawowe, mają skrócony okres kursowania i rozpoczy-
nają pierwsze kursy do Krakowa około godziny 5:00, wie-
czorne kursy z Krakowa około godziny 20:00 (tabela 8). 
W okresie nocnym w dniu roboczym wykonywanych jest 
również 5 kursów do Wieliczki oraz 6 kursów do portu lot-
niczego w Balicach (gmina Zabierzów).

Oferta pociągów jest dostosowana do potrzeb osób do-
jeżdżających do pracy w Krakowie (tabela 9). Pierwsze 
pociągi odjeżdżają z przystanków w strefie podmiejskiej 
w godzinach od 4:10 do 5:37 tak, aby pasażerowie mogli 
przyjechać do Krakowa około godziny 5:00 z kierunku 

Wskaźniki dostępności demograficznej gmin podmiejskich

Lp.

Nazwa gminy/ 
miejscowości 

o statusie 
miasta

Wskaźniki gęstości
Liczba mieszkańców 

 ciążących do przystanku 
[mieszkańców/przystanek]

przystanków 
[przystanków/10000 

mieszkańców]

tras  
[km/10000 

mieszkańców]

śr
ed

ni
a 

w
 g

m
in

ie

m
in

im
al

na
  

w
 s

oł
ec

tw
ie

m
ak

sy
m

al
na

 
w

 s
oł

ec
tw

ie

1 Czernichów 38,62 60,12 259 145 783
2 Iwanowice 35,19 53,67 284 88 814

3 Kocmyrzów – 
Luborzyca 37,46 69,95 267 90 983

4 Liszki 36,00 63,42 278 128 1227
5 Michałowice 42,58 71,83 235 98 442
6 Mogilany 30,25 46,27 331 87 959
7 Niepołomice 15,71 26,98 636 144 1703
8 Skała 49,61 43,66 202 131 307
9 Skawina 23,83 36,22 420 135 693

10 Słomniki 19,48 39,70 513 190 737
11 Świątniki Górne 28,03 40,38 357 320 693
12 Wieliczka 8,80 16,09 1136 259 1901
13 Wielka Wieś 33,75 56,79 296 144 1265
14 Zabierzów 37,53 74,56 266 92 640
15 Zielonki 29,27 47,47 342 96 1040

Razem: 26,62 45,17 376 87 1901
1 Niepołomice 16,63 19,37 601
2 Skała 0,00 0,00
3 Skawina 14,43 20,12 693
4 Słomniki 13,57 13,11 737
5 Świątniki Górne 25,06 22,77 399
6 Wieliczka 7,04 14,86 1421

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Tabela 6

Tabela 7
Struktura sołectw ze względu na liczbę osób ciążących 

 do jednego przystanku komunikacyjnego
Zakres [Liczba osób] Liczba sołectw w strefie podmiejskiej

Mniej niż 100 8
[100 – 300) 80
[300 – 600) 60
[600 – 900) 17
[900 – 1200) 8

[1200 – 1500) 6
Więcej niż 1500 4

Rys. 3. Dostępność demograficzna przystanków komunikacyjnych w strefie podmiejskiej 



9

TransporT miejski i regionalny 12 2014

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Tabela 8

Tabela 9

Liczba połączeń komunikacji autobusowej w strefie podmiejskiej

Lp.

Nazwa gminy/ 
miejscowości 

o statusie 
miasta

Liczba połączeń Częstotliwość  
minimalna [min]

Częstotliwość  
maksymalna [min]

m
in

im
al

na

m
ak

sy
m

al
na

w
 s

zc
zy

ci
e

po
za

  
sz

cz
yt

em

w
 s

zc
zy

ci
e

po
za

  
sz

cz
yt

em

1 Czernichów 12 61 90 90 20–30 60

2 Iwanowice 7 15 120 120 60 120

3 Kocmyrzów – 
Luborzyca 6 40 60 180 15 30

4 Liszki 11 92 90 180 15 30

5 Michałowice 10 38 60 120 30 80

6 Mogilany 6 53 120 120 20 60

7 Niepołomice 11 39 60 180 20 30

8 Skała 11 11 60 180 60 180

9 Skawina 7 133 75 350 12 25

10 Słomniki 10 10 60 200 60 200

11 Świątniki Górne 16 38 60 90 30 60

12 Wieliczka 13 148 60 120 6 9

13 Wielka Wieś 10 24 60 120 30 120

14 Zabierzów 12 54 60 120 15 40

15 Zielonki 11 72 50 120 12 20

Razem: 6 148 120 350 6 9

Charakterystyka oferty kolejowych połączeń do gmin podmiejskich

Gmina
Średnia 

prędkość 
[km/h]

Kierunek z Krakowa Kierunek do Krakowa

Okres 
funkcjonowania

Liczba 
pociągów

Okres  
funkcjonowania

Liczba 
pociągów

Niepołomice 33–38 4:30 – 23:23 16 4:39 – 22:37 16

Skawina 34–37 5:21 – 18:42 8 5:02 – 20:10 8

Słomniki 45–54 7:10 – 22:50 10 4:11 – 20:25 10

Wieliczka 32–34 4:50 – 20:21 17 5:37 – 20:56 18

Zabierzów 27–38 3:45 – 23:25 28 4:20 – 21:03 28

Słomnik i Niepołomic oraz około godziny 6:00 z gmin 
Zabierzów, Skawina i Wieliczka. Pociągi z Krakowa naj-
wcześniej odjeżdżają w kierunku Zabierzowa (o 3:34) oraz 
Niepołomic i Wieliczki (o 4:30). W godzinach wieczor-
nych ostatnie w ciągu doby pociągi do Krakowa odjeżdża-
ją najczęściej około godziny 20:00, a tylko w kierunku 
Niepołomic o 22:30. Godziny odjazdy pociągów z Kra-
kowa są zróżnicowane. Ostatnie połączenia w kierunku 
Skawiny są zaplanowane na 18:30, a w kierunku Niepo-
łomic i Zabierzowa o 23:20. 

Największa liczba pociągów (28) jest uruchamiana na 
odcinku z Krakowa do Zabierzowa, natomiast najmniejsza 
(8) na odcinku z Krakowa do Skawiny. Obecnie na żadnym 
odcinku nie jest przestrzegana zasada, aby rozkład jazdy 
był konstruowany w sposób wygodny dla pasażerów, tzn. 
ze stałym interwałem pomiędzy pociągami w całym okresie 
kursowania w dobie lub z podziałem na okresy szczytów 
komunikacyjnych i poza tymi szczytami, a także z zacho-
waniem godzin odjazdów pociągów o stałych końcówkach 
minut w godzinie.

Dostępność funkcjonalna, techniczna i prawna
Dostępność funkcjonalna jest definiowana za pomocą wielu 
kryteriów cząstkowych. Opisują one ważne dla pasażerów 
udogodnienia organizacyjne lub techniczne zwiększają-
ce możliwości lub ułatwiające korzystanie z publicznego 
transportu zbiorowego. Do najważniejszych można za-
liczyć: powiązania komunikacji autobusowej lub kolejo-
wej funkcjonującej w strefie podmiejskiej z komunikacją 
miejską lub innymi środkami transportu komunikacji da-
lekobieżnej oraz dogodność przesiadania się z samochodu 
i roweru do środków publicznego transportu zbiorowego, 
kompletność i formę informacji przeznaczonych dla pasa-
żerów, a także rozkład jazdy i jego czytelność oraz ofertę 
publicznego transportu zbiorowego. 

Dostępność prawna jest związana z niektórymi zapisami 
przepisów przewozowych, które mogą wprowadzać ograni-
czenia przejazdu dla osób posiadających duży, nietypowy 
bagaż np. rowery. W autobusach podmiejskich dopuszczal-
ne jest przewożenie rowerów w dwóch przypadkach: gdy 
autobus posiada bagażnik zewnętrzny lub, gdy jest wystar-
czająca liczba miejsca i rower nie będzie utrudniał korzysta-
nia z pojazdu pasażerom. W pociągach obsługujących miej-
scowości w strefie podmiejskiej najczęściej można przewo-
zić rowery. Ograniczenia występują jedynie podczas remon-
tów i modernizacji tras, gdy linie okresowo obsługiwane są 
przez autobusy.

Dostępność techniczna obejmuje szeroki wachlarz roz-
wiązań technicznych stosowanych podczas budowy infra-
struktury szczególnie punktowej i środków transportu, 
które mogą stwarzać utrudnienia lub dyskryminować nie-
które grupy użytkowników. Większość przystanków 
w strefie podmiejskiej jest zlokalizowana na poboczu dro-
gi. Wszystkie są oznaczone słupkami przystankowymi ze 
stosownym oznakowaniem (znaki drogowe D-15) oraz 
wywieszonymi rozkładami jazdy autobusów i informacja-
mi o taryfie. Nie wszystkie przystanki komunikacji auto-
busowej posiadają zadaszenie i ławki dla pasażerów ocze-
kujących. 

Wielkość autobusów wykorzystywanych do obsługi linii 
podmiejskich zależy od wielkości potoków pasażerskich ob-
serwowanych na każdej z linii (tabela 10). W większości 
kursów (85,4%) były to tzw. autobusy standardowe o po-
jemności nominalnej około 100 osób. Jedynie 10,5% sta-
nowiły kursy obsługiwane przez midibusy. Autobusy prze-
gubowe były wykorzystywane tylko na linii kursującej do 
portu lotniczego Kraków-Balice. 

54,8% autobusów obsługujących linie podmiejskie sta-
nowią pojazdy niskopodłogowe, które zapewniają pasaże-
rom najbardziej komfortowe warunki podczas wsiadania 
i wysiadania oraz pozwalają na stosunkowo wygodne wpro-
wadzanie wózków dziecięcych i inwalidzkich. 44,4% pojaz-
dów stanowiły autobusy niskowejściowe. 

Trasy autobusów podmiejskich z zasady rozpoczynają 
się na dworcach autobusowych zlokalizowanych w pobliżu 
pętli tramwajowych. W tym samym miejscu znajdują się 
zwykle również przystanki miejskich linii autobusowych: 
przelotowe lub początkowe (tabela 11). Rozwiązanie takie 
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ułatwia pasażerom autobusów podmiejskich wygodne 
przesiadanie się do kursujących z częstotliwością co 10 lub 
co 20 minut tramwajów lub autobusów miejskich, którymi 
mogą oni kontynuować przemieszczanie w różnych kierun-
kach, a zwłaszcza w kierunku centrum miasta. Większość 
dworców autobusowych podmiejskich, z których odjeżdża 
najwięcej linii autobusowych ma taką dogodną lokalizację 
np. Krowodrza Górka, Bronowice Małe, Czerwone Maki 
i Mały Płaszów. Dworce te jednak są oddalone od centrum 
miasta. Tylko trzy autobusy podmiejskie mają przystanek 
początkowy w centrum miasta, obok dworca kolejowego 
i autobusów dalekobieżnych. Są to linie 292 i 208 jadące 
w kierunku Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-
-Balice i linia 304 jadąca do centrum Wieliczki. Tylko jeden 
dworzec autobusowy Prądnik Czerwony nie jest położony 
w pobliżu linii tramwajowej, ale pasażerowie mogą konty-
nuować podróż, korzystając z miejskich linii autobusowych 
o dużej częstotliwości kursowania. 

Trasy omawianych pięciu linii kolejowych mają przysta-
nek na dworcu Kraków Główny, czyli w centrum miasta. 
Pasażerowie tych pociągów mogą również na każdej trasie 
korzystać z przystanków osobowych znajdujących się na te-
renie miasta. Warto również wspomnieć o parkingach 
Park&Ride zorganizowanych już przez władze samorządo-
we (jak w Zabierzowie), przez zarządcę kolejowego (jak 
parkingi w Wieliczce) lub powstających spontanicznie obok 
wszystkich przystanków kolejowych na omawianych tra-
sach. Pasażerowie pociągów pozostawiają na nich swoje po-
jazdy (samochody osobowe czy rowery).

Informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej i pod-
miejskiej w Krakowie jest stale unowocześniana, rozbudo-
wywana i udoskonalana. Wykorzystuje nie tylko informa-
cje drukowane i umieszczane na przystankach, ale również 
systemy dynamicznej informacji pasażerskiej dostępne na 
prawie wszystkich przystankach komunikacji tramwajo-
wej. Ponadto coraz częściej wykorzystywane są przez pasa-
żerów informacje na stronach internetowych organizatora 
transportu miejskiego i przewoźnika komunalnego. Dzięki 
aplikacjom telefonii komórkowej i smartfonów uzyskano 
dalsze zwiększenie jej dostępności dla pasażerów. Dużym 
udogodnieniem jest również możliwość wykorzystania pla-
nerów podróży, które podpowiadają jakimi liniami i w ja-
kim czasie rozpocząć przemieszczanie, aby w wybranym 
miejscu docelowym znaleźć się w pożądanym czasie.

Dostępność ekonomiczno-taryfowa
Pasażerowie korzystający z komunikacji autobusowej 
w strefie podmiejskiej powinni uiścić opłatę za przejazd 
poprzez nabycie odpowiedniego biletu ważnego w strefie 
II (poza granicami administracyjnymi miasta). Bilety pa-
pierowe po wejściu do pojazdu należy skasować i zacho-
wać na czas przejazdu. W zależności od planowanej czę-
stotliwości korzystania z przejazdów w ciągu jednego dnia 
lub dłuższego okresu dostępne są bilety dla jednej osoby: 
jednoprzejazdowe (4,00 zł), dwuprzejazdowe dwukrotnego 
kasowania (7,60 zł) lub czasowe: 60 minutowe (5,00 zł), 
90 minutowe (6,00 zł), 24 godzinne (20,00 zł) i 7 dniowe 

Typ autobusu Typ wejścia Pojemność nominalna Udział kursów [%]

Midibus niskowejściowe 45–60 10,5

Maxibus niskowejściowe 95–111 33,9

niskopodłogowe 98–100 51,5

Megabus niskopodłogowe 150 3,3

wysokopodłogowe 174 0,8

Charakterystyka węzłów przesiadkowych dla liniach podmiejskich

Lp. Nazwa  
węzła

Liczba 
linii 

podmiej-
skich

Liczba 
kursów 

linii 
podmiej-

skich

Liczba linii 
miejskich

Lokalizacja  
dworca autobusów  

podmiejskich względem  
pętli tramwajowej

tra
m

w
aj

ow
yc

h

au
to

bu
so

w
yc

h

1 Borek Fałęcki 13 230 3 1 w odległości ok. 300 m

2 Bronowice 
Małe 9 155 3 4 na obrzeżach torów pętli 

tramwajowej

3 Czerwone 
Maki 6 137 4 1 wewnątrz pętli tramwajowej – 

przesiadki „drzwi w drzwi”

4 Czyżyny 
Dworzec 4 40 5 4 oddalony o około 300–400 m 

od przystanku tramwajowego

5 Dworzec 
Główny Wsch. 2 70 3 3 oddalony o około 300 m od 

przystanku tramwajowego

6 Dworzec 
Główny Zach. 1 69 3 5 wspólny przystanek  

tramwajowo–autobusowy

7 Dworzec 
Płaszów 1 16 3 2 oddalony o około 300 m od 

przystanku tramwajowego

8 Kombinat 2 22 3 6 obok przystanku tramwajowego

9 Krowodrza 
Górka 10 193 4 5 obok pętli tramwajowej 

10 Mały Płaszów 1 13 2 4 wewnątrz pętli tramwajowej –
przesiadki „drzwi w drzwi”

11 Nowy Kleparz 2 22 2 10 oddalony o około 250 m od 
przystanku tramwajowego

12 Pleszów 1 9 2 obok pętli tramwajowej

13 Powstańców 
Wlkp. 1 22 7 3 oddalony o około 80 m

14 Prądnik 
Czerwony 4 45 brak 3 wspólny dworzec autobusów 

miejskich i podmiejskich

15 Salwator 6 131 3 2 obok przystanku tramwajowego

Tabela 10

Tabela 11

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

(62,00 zł) oraz wieloosobowe: rodzinne weekendowe ważne 
w sobotę i niedzielę (16,00 zł) oraz jednoprzejazdowe dla 
grup do 20 osób (46,00 zł). Można również korzystać z bi-
letów okresowych imiennych lub na okaziciela. Są one waż-
ne przez 30 kolejnych dni kalendarzowych. Imienne bilety 
obowiązują na jedną (74,00 zł), dwie linie (82,00 zł) lub 
sieć (144,00 zł – wszystkie linie podmiejskie). Dostępne 
są również bilety sieciowe na okaziciela (200,00 zł), se-
mestralne – dla uczniów i studentów (275,00 zł), socjalne 
(46,00 zł) i aktywizujące (100,00 zł). Osoby uprawnione do 
ulg ustawowych i gminnych mogą nabywać bilety ulgowe. 
Za przewóz bagażu podręcznego i roweru nie jest pobiera-
na dodatkowa opłata.

Pasażerowie codziennie podróżujący pociągami osobo-
wych organizowanymi przez Małopolski Zakład Przewo zów 
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Regionalnych na trasach w strefie podmiejskiej oraz środ-
kami komunikacji autobusowej i tramwajowej w I i II 
strefie biletowej mogą korzystać z oferty biletów zinte-
growanych. Zintegrowany bilet uprawnia do nieograni-
czonej liczby przejazdów we wszystkie dni tygodnia na 
wskazanej na bilecie trasie kolejowej w strefie podmiej-
skiej oraz na przejazdy jedną, dwoma lub wszystkimi li-
niami komunikacji miejskiej w I i/lub jedną linią podmiej-
skiej w II strefie biletowej. Bilet jest ważny przez 30 ko-
lejnych dni od daty wskazanej na bilecie. Ceny zintegro-
wanych biletów uwzględniają około 10% upust od obo-
wiązujących aktualnie cen biletów okresowych na prze-
jazdy komunikacją miejską w Krakowie oraz cen biletów 
Przewozów Regio nalnych na wytypowanych trasach kole-
jowych. Osoby posiadające uprawnienia do ulg gminnych 
lub ustawowych w zakresie przewozów komunikacją 
miejską lub kolejową mogą nabywać bilety z odpowiedni-
mi zniżkami.

Podsumowanie
Komunikacja autobusowa w strefie podmiejskiej Krakowa 
funkcjonuje tradycyjnie od lat sześćdziesiątych XX wieku. 
Organizatorem tej komunikacji, na podstawie porozumień 
międzygminnych zawartych z 15 gminami, jest Gmina 
Miejska Kraków. Wszystkie gminy, które podpisały po-
rozumienia uczestniczą we współfinansowaniu linii pod-
miejskich stosownie do zawartych uzgodnień. W strefie 
podmiejskiej funkcjonowały również od dawna połączenia 
kolejowe pociągami osobowymi.

Obecnie w typowym dniu roboczym organizowane są 
przewozy na 65 liniach komunikacji autobusowej i w pięciu 
relacjach na liniach kolejowych. W 11 gminach obsługą 
komunikacji publicznej objętych jest 90–100% mieszkań-
ców, natomiast w pozostałych 4 gminach autobusy lub po-
ciągi dojeżdżają tylko do wybranych miejscowości położo-
nych najbliżej Krakowa. 

Wskaźniki dostępności przestrzennej i demograficznej 
w poszczególnych gminach mają zróżnicowane wielkości. 
Obszar ciążenia do jednego przystanku komunikacyjnego 
waha się na obszarach wiejskich od 0,75 do 2,3 km2, nato-
miast w miejscowościach o statusie miasta jest niższy i wy-
nosi od 0,57 do 1,5 km2. Dostępność demograficzna wyra-
żona średnią liczbą pasażerów ciążących do jednego przy-
stanku komunikacyjnego jest największa w miastach: 
Wieliczka, Słomniki, Skawina i Niepołomice, a najmniejsza 
na obszarach wiejskich.

Dostępność czasowa, związana z okresem funkcjonowa-
nia linii autobusowych, jest dostosowana do potrzeb zgła-
szanych przez gminy. W typowym dniu roboczym autobu-
sy podmiejskie kursują najczęściej od godziny 4:00 do 
23:00, podobnie jak pociągi w kierunku Zabierzowa, 
Niepołomic i Słomnik. Kursy poszczególnych linii autobu-
sowych najczęściej odbywają się co 60 minut w okresie 
szczytów komunikacyjnych i co 90–120 minut w pozosta-
łych okresach, ale na ciągach komunikacyjnych, po których 
przebiegają trasy wielu linii autobusowych, częstotliwość 
wynosi nawet 6 minut w kierunku do Wieliczki i 12 minut 

do Skawiny. Na liniach kolejowych najwięcej połączeń jest 
uruchamianych w kierunku Zabierzowa (28 par pociągów) 
i zaledwie 8 par pociągów w kierunku Skawiny. W soboty, 
a zwłaszcza w niedziele, zarówno oferta komunikacji auto-
busowej, jak i kolejowej jest zmniejszona. W soboty liczba 
linii komunikacyjnych jest zmniejszona o trzy, a w niedziele 
o siedem linii. Eliminowane są linie, które mają charakter 
uzupełniających w stosunku do linii podstawowych funk-
cjonujący w danej relacji, lub linie o niewielkiej liczbie kur-
sów w dniu roboczym. Na pozostałych liniach liczba kur-
sów jest średnio zmniejszona o 35% w soboty, a w niedziele 
o 42% w stosunku do liczby kursów w typowym dniu ro-
boczym. Okres funkcjonowania linii jest ograniczany w nie-
wielkim stopniu, ale częstotliwość kursowania autobusów 
jest zdecydowanie mniejsza.

Wszystkie linie podmiejskiej komunikacji autobusowej 
są dobrze skomunikowane z liniami komunikacji miejskiej. 
Mimo że większość dworców autobusowych linii podmiej-
skich jest zlokalizowanych z dala od centrum miasta, to 
znajdują się one w węzłach przesiadkowych z liniami tram-
wajowymi. Tramwajami lub miejskimi autobusami pasaże-
rowie mogą kontynuować podróż w kierunku centrum 
miasta. Pasażerowie pociągów podmiejskich są w wygod-
niejszej sytuacji, gdyż wszystkie pociągi przejeżdżają przez 
stację Kraków Główny.

Zarówno w komunikacji autobusowej podmiejskiej, 
jak i kolejowej dostępne są bilety jednoprzejazdowe, jak 
i okresowe. Ponadto można korzystać ze zintegrowanego 
biletu miesięcznego, który umożliwia wielokrotne w cią-
gu dnia przejazdy pociągami i autobusami w strefie pod-
miejskiej.
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Wybrane metody modelowania  
dynamicznie wydzielanych  
pasów autobusowych1

Streszczenie. Dynamicznie Wydzielany Pas Autobusowy (DPA) może 
stanowić uzupełnienie powszechnie znanych pasów autobusowych. 
Dzięki swojej specyfice DPA może zostać zastosowany na odcinkach, na 
których natężenie ruchu autobusów nie uzasadnia wprowadzenia pasa 
wydzielonego na stałe. Ocena potencjalnych korzyści DPA wymaga jed-
nak przeprowadzenia szeregu analiz, dzięki którym określone zostaną 
warunki stosowania nowego rozwiązania. Wykorzystując modele ruchu, 
jesteśmy w stanie przeanalizować wprowadzenie dynamicznie wydzie-
lanego pasa ruchu oraz ocenić jego efektywność i porównać go z in-
nymi formami priorytetowania. Artykuł przedstawia główne założenia 
i ograniczenia związane z wykorzystaniem poszczególnych modeli ru-
chu. W literaturze można spotkać różne podejścia do sposobów mode-
lowania ruchu. Część autorów w swoich pracach korzysta z modeli ana-
litycznych, które mogą znaleźć zastosowanie na etapie wprowadzania 
koncepcji dynamicznie wydzielanego pasa. Modele mikrosymulacyjne 
ruchu wykazują więcej zalet. Umożliwiają przeprowadzenie symulacji 
uwzględniającej wiele czynników jednocześnie. Jednak niezależnie od 
zastosowanego oprogramowania wymagają dużego nakładu pracy, bio-
rąc pod uwagę nie tylko proces budowy i kalibracji modelu, ale również 
potrzebę opracowania dodatkowego modułu symulującego pracę sys-
temu DPA. 
Słowa kluczowe: modelowanie ruchu, dynamiczne wydzielane pasy au-
tobusowe, priorytety dla autobusów

Wprowadzenie
Polityka transportowa realizowana w wielu polskich mia-
stach kładzie duży nacisk na usprawnienie transportu 
publicznego. Jednym z najefektywniejszych sposobów 
usprawniania ruchu autobusów jest wprowadzenie wy-
dzielonych pasów autobusowych i przydzielenie prioryte-
tu w ruchu na sygnalizacji świetlnej. Ta forma umożliwia 
autobusom sprawne przemieszczanie się przez najbardziej 
zatłoczone ciągi uliczne. Jak każde rozwiązanie, wydzielo-
ne pasy autobusowe mają też swoje ograniczenia. Bardzo 
często ograniczeniem w stosowaniu tego rozwiązania może 
być gęsta zabudowa uniemożliwiająca rozbudowę istnieją-
cego przekroju ulicznego oraz brak odpowiednio dużego 
natężenia ruchu autobusów uzasadniającego wydzielenie 
z istniejącego przekroju pasa dla autobusów. Rozwiązaniem 
tej sytuacji mogą być dynamicznie wydzielane pasy auto-
busowe (DPA), których ideę przedstawił Viegas w 1996 
roku [1]. Pas autobusowy ma się uaktywniać na żądanie 
zbliżającego się autobusu. Dynamiczne wydzielenie pasa 
jest możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnego oznako-
wania pionowego i poziomego oraz systemu detekcji. Do 
oznakowania wydzielanego pasa wykorzystuje się znaki 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2014.

pionowe w formie tablic VMS oraz punktowe oznakowa-
nie poziome w formie diod LED wbudowywanych wzdłuż 
krawędzi pasa ruchu. Najważniejszą rolę odgrywa system 
detekcji, którego zadaniem jest nie tylko sprawna identyfi-
kacja pojazdu uprzywilejowanego zbliżającego się do stre-
fy, gdzie uzyskuje priorytet, ale również możliwość analizy 
aktualnych warunków ruchu na rozpatrywanym odcinku. 
Omawiane rozwiązanie uaktywnia się tylko w sytuacji, kie-
dy warunki ruchu na analizowanym odcinku będą oddzia-
ływać niekorzystnie na prędkość autobusów. 

Za pomocą odpowiednio rozmieszczonego oznakowania 
pionowego i poziomego kierowcy są informowani o wy-
dzielaniu pasa z jezdni. W zależności od podejścia:

•	 kierowcy znajdujący się na wydzielanym pasie będą 
mieć obowiązek opuścić pas, którym się poruszali lub 

•	 będą mogli kontynuować dalszą jazdę wybranym pa-
sem ruchu. 

 
W ten sposób wybrany pas zostaje oczyszczony. Istotne 

jest, aby strefa detekcji była zlokalizowana na tyle wcze-
śnie, aby odcinek z wydzielonym pasem został oczyszczony 
na czas. Pierwsze propozycje związane z budową i oceną 
efektywności nowego rozwiązania w warunkach polskich 
zostały przedstawione w opracowaniach [2][3]. Dalsze pra-
ce wymagają przyjęcia odpowiedniej metody, która umożli-
wi określenie warunków, w których DPA może być zastoso-
wane w Polsce. W artykule przedstawiono różne podejścia 
umożliwiające zamodelowanie ruchu z dynamiczne wydzie-
lanymi pasami autobusowymi i dokonanie oceny wdroże-
nia nowego rozwiązania.

Modele deterministyczne 
W 2006 roku M. Eichler i C. Daganzo [4] zaproponowa-
li, by do analiz DPA wykorzystać Kinematic Wawe Theory 
(KW). Teoria opracowana przez Lighthilla i Whithama 
(5) umożliwia analizę procesu tworzenia i rozładowywa-
nia się kolejek na wskutek powstania „wąskich gardeł”. 
Podstawą teorii jest schemat obrazujący zależność po-
między natężeniem a gęstością ruchu na drodze (rys. 1). 
Schemat umożliwia wyznaczenie długości kolejek i śred-
nich czasów podróży w sytuacji, gdy jeden z pasów zosta-
nie wyłączony z ruchu. Wykres przebiegający przez punk-
ty Z, E1

 i C i F obrazuje warunki ruchu, w których po-
jazdy mogą poruszać się pełnym przekrojem drogowym, 
natomiast wykres łączący punkty Z, E

2
 ,G i D obrazuje 

sytuację, w której przekrój drogowy został zredukowany 
do dwóch pasów ruchu.
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Zaproponowana metoda analizy zakłada, że autobus bę-
dzie poruszać się po nieskończenie długim odcinku, na któ-
rym w równych odstępach zlokalizowane są skrzyżowania 
z sygnalizacją świetlną. Wszystkie skrzyżowania wyświe-
tlają ten sam program sygnalizacji. W analizie pominięto 
wpływ pojazdów skręcających w prawo, które korzystają 
z pasa autobusowego, oraz wpływ pieszych. Założono, że 
system będzie się aktywować na tyle wcześnie, by autobus 
mógł poruszać się samodzielnie po wydzielonym pasie. 
Wyłączenie pasa aktywnego będzie następować zaraz za 
autobusem. 

 

pustowości odcinka (ponieważ QM
=Q

U
=Q

N
). Zauważono 

również, że aktywacja pasa autobusowego jest najkorzyst-
niejsza, gdy natężenie ruchu nie przekroczy 80% przepu-
stowości odcinka drogi. Zaproponowana przez autorów 
metoda analizy DPA ma charakter uproszczony, ale może 
być wykorzystana do planowania tej formy priorytetu na 
etapie koncepcji.

Modele probabilistyczne 
Inne podejście do oceny potencjalnych korzyści lub strat 
dynamicznie wydzielanych pasów autobusowych zapro-
ponował I.F. Joskowicz [7]. Opracował model bazujący 
na regresji liniowej umożliwiający wyznaczenie strat czasu 
autobusu poruszającego się po ogólnodostępnym pasie ru-
chu. Straty czasu w zaproponowanym modelu zależeć będą 
od długości kolejek formujących się przed skrzyżowaniem. 
Wyznaczenie strat czasu daje możliwość określenia poten-
cjalnych oszczędności, jakie uzyska autobus w sytuacji, gdy 
pas ruchu zostanie wydzielony z jezdni. Zmianę warunków 
ruchu w sytuacji wydzielenia jednego pasa dla autobu-
sów w transporcie indywidualnym wyznaczono w oparciu 
o podręcznik Highway Capacity Manual 2010 [8]. 

Budowę modelu rozpoczęto od przeprowadzenia po-
miarów ruchu na odcinku jednej z ulic w Teksasie. Anali-
zowany odcinek składał się z jezdni i 4 pasów ruchu w każ-
dą stronę. Na długości odcinka znalazły się 2 skrzyżowania 
z sygnalizacją świetlną. Dynamicznie wydzielany pas auto-
busowy miałby działać niezależnie od sygnalizacji świetlnej, 
w związku z tym autobus zbliżający się do skrzyżowania nie 
otrzymywałby dodatkowego priorytetu na skrzyżowaniu. 
Założono wprowadzenie pasa autobusowego przy prawej 
krawędzi jezdni. Zakres prowadzonych badań umożliwił 
wyznaczenie średnich strat czasu autobusu (Y1i

) spowodo-
wanych kolejką formującą się przed skrzyżowaniem oraz 
zaproponowanych przez autora zmiennych objaśniających, 
mogących mieć wpływ na straty czasu (Y

1i
): 

•	 Y
2i
 średnie czasy wymiany pasażerów,

•	 Y
3i
 średnie czasy potrzebne do włączenia się do ruchu,

•	 Y
4i
 średnie czasy jazdy od przystanku do skrzyżowa-

nia,
•	 X

1i
 średnia liczba pojazdów ustawiająca się przed au-

tobusem na skrzyżowaniu,
•	 X

2i
 liczba pojazdów skręcających w prawo na skrzy-

żowaniu. 

Pomiary ruchu wykonano dla szczytu porannego i po-
południowego. Następnie zaproponowano modele regresji 
liniowej opisujące zależność pomiędzy wybraną zmienną 
a średnią stratą czasu. Ocena stopnia przydatności danej 
funkcji została przeprowadzona na podstawie współczynni-
ka korelacji.

Z tabeli 1 wybrana została pierwsza para modeli dla 
szczytu porannego i popołudniowego charakteryzująca się 
najwyższą wartością współczynnika R2. Opracowany model 
pozwolił wyznaczyć oszczędności czasu dla autobusu na po-
szczególnych skrzyżowaniach, podczas gdy system zostanie 
aktywowany i autobus uzyska priorytet.

Rys. 1. Podstawowy schemat teorii KW.
Żródło: [4]

Rys. 2. Analiza przepustowości odcinka z dynamicznie wydzielonym pasem autobusowym. 
Źródło: [4]

W przypadku analiz odcinka, na którym występują 
skrzyżowania z sygnalizacją świetlną schemat bazujący na 
KW zmienia swój kształt z trójkąta w trapez (OMNJ) – ry-
sunek 2 [6]. Wysokość punków M i N wyznacza maksy-
malne natężenie ruchu, a punkt J oznacza zator drogowy. 
Punkt M obrazuje warunki, w których kolejki występujące 
na analizowanym odcinku na skrzyżowaniach będą rozła-
dowywać się w całości, natomiast punkt N przedstawia 
stan, w którym zaczną się tworzyć kolejki pozostające. 
Punkt D obrazuje przepustowość ulicy w czasie aktywnego 
systemu DPA. W sytuacji, gdy autobus będzie stopniowo 
opuszczać odcinek z priorytetem, prędkość pojazdów bę-
dzie się zmieniać z prędkości Vu

 do prędkości V
B
, która jest 

równa prędkości autobusu. W ten sposób wyznaczony zo-
stanie nowy punkt U. 

Położenie punktu U pokazuje, że przejazd pojedynczego 
autobusu na odcinku z DPA nie ograniczy znacząco prze-
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Wykorzystując podręcznik HCM 2010 oraz pomiary ru-
chu, opracowano model umożliwiający określenie warun-
ków ruchu i strat czasu w transporcie indywidualnym, 
związanych z aktywacją dynamicznie wydzielanych pasów 
autobusowych. Przeanalizowano również wpływ DPA na 
warunki ruchu w przypadku mniejszej liczby pasów. W mo-
delach ruchu z dwoma i trzema pasami założono, że wraz 
z ograniczeniem przekroju proporcjonalnie zmniejszone zo-
stanie natężenia ruchu. Wyniki przedstawia tabela 3.

Modele mikrosymulacyjne

Model komórkowy
Jednym z przykładów wykorzystania symulacyjnych mo-
deli ruchu umożliwiających analizę dynamicznie wydzie-
lanych pasów autobusowych przedstawił H.B Zhu [9]. 
Model został opracowany na bazie komórkowego modelu 
ruchu Nagela i Schreckenbrega [10]. W modelach ko-
mórkowych analizowany odcinek zostaje podzielony na 
komórki o długości równej 7,5m (długość auta wraz z od-
stępem między pojazdami w stanie maksymalnej gęstości 
ruchu). Omawiany model posiada długość L=400 komó-
rek (3 km). Czas został podzielony na interwały o długo-
ści 1 sekunda każdy. Do modelu wprowadzono dwa typy 
pojazdów: pojazdy ‘szybkie’ (sam. osobowe) mające moż-
liwość poruszania się z prędkością 5 komórek na sekundę 
oraz pojazdy ‘wolne’ (autobusy), które mogą poruszać się 
z prędkością 3 komórek na sekundę. W symulacji założo-
no udział pojazdów wolnych równy 10%. Analiza objęła 
trzy warianty:

•	 wariant z klasycznym pasem autobusowym,
•	 wariant z dynamicznie wydzielanym pasem autobu-

sowym,
•	 wariant bez priorytetu.

Wyniki przeprowadzonej symulacji pozwalają zauwa-
żyć, że jedynie pas autobusowy wydzielany na stałe po-
zwala skutecznie uniezależnić ruch autobusów od warun-
ków ruchu panujących na odcinku. Wraz ze wzrostem 
gęstości ruchu maksymalne natężenie autobusów jest re-
dukowane w wariancie B i C w stosunku do wariantu A. 

Gęstość ruchu [P/L]

Wyniki oceny stopnia dopasowania modeli regresji prostej  
i złożonej dla poszczególnych zmiennych objaśniających

Nr Szczyt Model R2

1
Poranny Y1i=4,00+2,24X1i 0,667

Popołudniowy Y1i=2,05+4,95X1i 0,7514

2
Poranny Y1i+Y3i+Y4i=13+4,71X1i 0,3735

Popołudniowy Y1i+Y3i+Y4i=14+9,01X1i 0,6473

3
Poranny Y1i+Y3i+Y4i=18,00+4,95(X1i-X2i) 0,2717

Popołudniowy Y1i+Y3i+Y4i=26,70+11,70(X1i-X2i) 0,5692

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Oszczędności czasu przypadające na autobus
Skrzyżowanie Oszczędność czasu (sec/autobus)

Westheimer i Wilcrest 6,1

Westheimer i South Dairy Ashford 10,3

Wpływ DPA na warunki ruchu na ul. Westheimer

Skrzyżowanie ulic Jednostka Brak DPA
DPA

(4 pasy 
ruchu)

DPA
(3 pasy 
ruchu)

DPA
(2 pasy 
ruchu)

Westheimer i Wilcrest
s/poj (PSR) 18,4 

(B)
34,5 
(C)

39,4 
(C)

48,0 
(D)

Westheimer i South 
Dairy Ashford

s/poj (PSR) 64,9
 (E)

76,6
 (E)

81,6
 (F)

89,0 
(F)

Wpływ aktywacji pasa autobusowego na analizowanym 
odcinku spowoduje wzrost strat czasu wynoszący 16,1 s/poj. 
na pierwszym skrzyżowaniu oraz 11,7 s/poj. na drugim 
skrzyżowaniu. Po uwzględnieniu średniego napełnienia po-
jazdów indywidualnych (1.2 os./poj.) i autobusów (40 os./
poj.) okazało się, że potencjalne oszczędności czasu użyt-
kowników transportu publicznego będą znacznie mniejsze 
od strat czasu użytkowników transportu indywidualnego. 
W przeprowadzonej analizie zauważono, że zastosowanie 
DPA na odcinku ulicy Westheimer w Teksasie pozwoli 
skrócić średni czas przejazdu o 2,7% podczas szczytu po-
rannego i 5,6% podczas szczytu popołudniowego. Ponadto 
stwierdzono, że w aktualnych warunkach, w których natę-
żenie ruchu jest bliskie przepustowości, a liczba autobusów 
na godzinę jest niewielka, zastosowanie DPA nie będzie ko-
rzystne. Jednak analizy modelowe pokazały, że przy mniej-
szym natężeniu ruchu (wynoszącym 80%–90% przepusto-
wości) i przy zwiększeniu liczby autobusów do 10 wprowa-
dzenie tej formy priorytetu da wyraźne korzyści. 

Rys. 3. Analiza przepustowości założonych wariantów.
Źródło: [9].

Wariant A 

Wariant B

Wariant C

Wariant A 

Wariant B
Wariant C

Gęstość ruchu [P/L]

Gęstość ruchu [P/L]
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Modele mikrosymulacyjne

Model komórkowy
Jednym z przykładów wykorzystania symulacyjnych mo-
deli ruchu umożliwiających analizę dynamicznie wydzie-
lanych pasów autobusowych przedstawił H.B Zhu [9]. 
Model został opracowany na bazie komórkowego modelu 
ruchu Nagela i Schreckenbrega [10]. W modelach ko-
mórkowych analizowany odcinek zostaje podzielony na 
komórki o długości równej 7,5m (długość auta wraz z od-
stępem między pojazdami w stanie maksymalnej gęstości 
ruchu). Omawiany model posiada długość L=400 komó-
rek (3 km). Czas został podzielony na interwały o długo-
ści 1 sekunda każdy. Do modelu wprowadzono dwa typy 
pojazdów: pojazdy ‘szybkie’ (sam. osobowe) mające moż-
liwość poruszania się z prędkością 5 komórek na sekundę 
oraz pojazdy ‘wolne’ (autobusy), które mogą poruszać się 
z prędkością 3 komórek na sekundę. W symulacji założo-
no udział pojazdów wolnych równy 10%. Analiza objęła 
trzy warianty:

•	 wariant z klasycznym pasem autobusowym,
•	 wariant z dynamicznie wydzielanym pasem autobu-

sowym,
•	 wariant bez priorytetu.

Wyniki przeprowadzonej symulacji pozwalają zauwa-
żyć, że jedynie pas autobusowy wydzielany na stałe po-
zwala skutecznie uniezależnić ruch autobusów od warun-
ków ruchu panujących na odcinku. Wraz ze wzrostem 
gęstości ruchu maksymalne natężenie autobusów jest re-
dukowane w wariancie B i C w stosunku do wariantu A. 

Gęstość ruchu [P/L]

Z drugiej strony wprowadzenie pasa autobusowego na 
stałe wyraźnie redukuje przepustowość pojazdów indywi-
dualnych w porównaniu do wariantu z DPA. Zaobser wo-
wano również, że dynamicznie wydzielany pas ruchu wy-
raźnie poprawia prędkość ruchu autobusów w stosunku 
do wariantu C. 

Model dla miasta Eugene, USA
Modele mikrosymulacyjne w ostatnich latach są powszech-
nie wykorzystywane do przeprowadzania złożonych analiz 
przepustowości, warunków ruchu oraz logiki sterowania 
sygnalizacją świetlną na skoordynowanych ciągach dro-
gowych. Jednym z przykładów wykorzystania modeli mi-
krosymulacyjnych do analiz DPA jest raport wykonany 
na zlecenie Departamentu Transportu w USA opisujący 
możliwość wprowadzenia DPA w mieście Eugene [11]. 
Odcinkiem testowym był dwukilometrowy fragment 11th 

Avenue. Na odcinku znajduje się 9 skrzyżowań z sygnaliza-
cją świetlną. Przekrój drogowy składał się z 5 pasów ruchu, 
po dwa pasy w każdym kierunku, plus jeden wydzielany 
na skrzyżowaniach do skrętu w lewo. Model ruchu został 
wykonany w programie PTV Vissim. Budowa modelu 
uwzględniała dokładne odwzorowanie geometrii odcinka 
(w tym liczby i szerokości pasów, zatok do nawracania, 
przejść dla pieszych i ograniczeń prędkości), natężenia ru-
chu, struktury rodzajowej i kierunkowej na skrzyżowaniach 
oraz parametrów związanych z przemieszczaniem się au-
tobusów. Analizy zostały przeprowadzone dla popołudnio-
wych godzin szczytu. Opracowano również dodatkowy 
skrypt napisany w programie Visual Basic umożliwiający 
przeprowadzenie symulacji DPA. Dzięki niemu możliwe 
było zamykanie i udostępnianie pasa ruchu dla pojazdów 
prywatnych oraz kontrola działania aktywnego oznakowa-
nia odcinka. W skrypcie wprowadzono dodatkową klasy-
fikację pojazdów znajdujących się na wydzielanym pasie 
ruchu na pojazdy, których:

•	 ruch jest dozwolony w trakcie aktywnego pasa (auto-
busy i pojazdy skręcające w prawo),

•	 ruch jest niedozwolony. 

Napisany algorytm umożliwiał wizualizacje DPA w pro-
gramie mikrosymulacyjnym i miał za zadanie aktywację 
pasa na odpowiedniej odległości przed autobusem. 

Przeprowadzona analiza zakładała, że kierowcy będą 
dobrze znali odcinek, po którym się poruszają, będą również 
przepisowo poruszać się po odcinku i w momencie aktywa-
cji systemu zmienią pas ruchu. Założono również, że cały 
odcinek został podzielony na bloki o długości 213 metrów 
(700 ft). W momencie pojawienia się autobusu na odcinku 
z priorytetem uaktywniał się system na długości dwóch 
bloków (426 m). W momencie, gdy autobus opuszcza ak-
tywny blok, DPA dezaktywuje się, a pas staje się dostępny 
dla pozostałych użytkowników ruchu. W pracy przeanali-
zowano następujące scenariusze:

•	 wariant bazowy obrazujący istniejące warunki ruchu;
•	 wariant zakładający wyłącznie priorytet w sygnaliza-

cji świetlnej;

•	 wariant zakładający wprowadzenie dynamicznie wy-
dzielanych pasów autobusowych oraz priorytetu 
w sygnalizacji świetlnej;

•	 wariant powstania klasycznego pasa autobusowego 
wydzielonego, na stałe połączonego z priorytetem 
w sygnalizacji świetlnej.

Dla każdego wariantu przeprowadzono 10 symulacji 
ruchu, z których wyznaczono wartość średnią dla następu-
jących parametrów:

•	 czas podróży autobusów,
•	 odchylenie standardowe czasu podróży autobusów,
•	 średnie straty czasu na skrzyżowaniach.
 
W wyniku przeprowadzonych symulacji okazało się, że 

najkorzystniejszym wariantem będzie pas wydzielony na 
stałe, który pozwoli na redukcję średniego czasu podróży 
o 30%. Dynamicznie wydzielony pas autobusowy pomoże 
skrócić czas przejazdu o 14% (60 s) a odchylenie standardo-
we czasu podróży zostało zredukowane o 30% w stosunku 
do wariantu istniejącego. Priorytet na skrzyżowaniu umoż-
liwia uzyskanie oszczędności wynoszących 11%, przy czym 
odchylenie standardowe różni się tylko o 17% od wyniku 
uzyskanego dla pierwszego wariantu.

Model dla miasta Rostów nad Donem, Rosja
Kolejnym przykładem analiz wprowadzenia DPA przy użyciu 
modeli mikrosymulacyjnych jest odcinek ulicy Scheboldoev 
w mieście Rostów nad Donem w Rosji [12]. Celem przepro-
wadzonej analizy było określenie wpływu DPA na warunki 
ruchu pojazdów indywidualnych. Analizowany odcinek miał 
długość 1 kilometra i składał się z 3 pasów ruchu. Na odcinku 
były 2 skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Natężenie ruchu 
w godzinach szczytu sięgało 2500 p./h a liczba autobusów 
wynosiła 25 bus/h. 

Głównym celem przeprowadzonych symulacji było okre-
ślenie zmian warunków ruchu samochodów indywidualnych 
podczas aktywacji pasa. Autorzy postanowili rów nież okre-
ślić, przy jakim natężeniu ruchu prędkość autobusów znaczą-
co spada i system powinien się aktywować. Analizy zostały 
wykonane w programie Aimsun. W tym przypadku także 
konieczne było napisanie dodatkowego skryptu umożliwia-
jącego symulacje dynamicznego pasa autobusowego. Opra-
cowany skrypt umożliwił:

•	 identyfikacje autobusów spośród pojazdów znajdują-
cych się na odcinku;

•	 lokalizację autobusu zbliżającego się do odcinka z DPA;
•	 dynamiczne zamykanie pasa i pozostawiania na nim 

tych pojazdów, które są do tego upoważnione.

W programie Transyt obliczono optymalne programy 
sygnalizacji świetlnej zakładające koordynacje z DPA. 
Przeanalizowanie zostały trzy warianty:

•	 wariat bazowy,
•	 wariant z pasem autobusowym wydzielonym na stałe,
•	 wariant z DPA połączonym z priorytetem na skrzyżo-

waniu.
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Przeprowadzone obliczenia pozwoliły określić zależność 
pomiędzy prędkością pojazdów a natężeniem ruchu w po-
szczególnych wariantach:

•	 Prędkość pojazdów w wariancie bazowym przy anali-
zowanym natężeniu ruchu ‘q’: 

	 v=51,1-0,14*q+0,785*10-5*q2-0,24*10-8*q3

•	 Prędkość pojazdów w wariancie z pasem autobuso-
wym wydzielonym na stałe przy analizowanym natę-
żeniu ruchu ‘q’:

 v=48,44-0,0014q-0,71*10-5*q2

•	 Prędkość pojazdów w wariancie z dynamicznie wy-
dzielanym pasem autobusowym przy analizowanym 
natężeniu ruchu ‘q’:

 v=50,64+0,599*10-3*q-0,5*10-5*q2

Przeprowadzone symulacje pokazały, że zastosowanie 
dynamicznie wydzielanych pasów nie wpłynie znacząco na 
pogorszenie prędkości jazdy w przeciwieństwie do klasycz-
nego rozwiązania (rys. 3). Zaobserwowano również znacz-
ny spadek prędkości autobusów przy natężeniu sięgającym 
75% przepustowości drogi. Wyniki symulacji pokazały 
również wzrost prędkości autobusów o 10% w przypadku 
zastosowania dynamicznie wydzielanego pasa autobusowe-
go funkcjonującego w połączeniu z priorytetem na skrzyżo-
waniu. Przeprowadzone analizy potwierdziły możliwość 
zastosowania dynamicznie wydzielanych pasów autobuso-
wych na niektórych ciągach ulicznych w Rostowie nad 
Donem

Model dla miasta Lizbona, Portugalia
Pierwsza implementacja dynamicznie wydzielanego pasa 
dla autobusów miała miejsce w Lizbonie w 2005 roku [13]. 
Dynamicznie wydzielany pas autobusowy zdecydowano 
się wprowadzić po prawej stronie 800-metrowego odcin-
ka ulicy znajdującego się w dzielnicy biznesowej Lizbony. 
Przekrój uliczny składał się z jezdni jednokierunkowej 
i dwóch pasów ruchu. Wzdłuż odcinka rozmieszczono 
oznakowanie punktowe poziome przy krawędzi pasa ruchu 
w odstępach 3 m, 2 tablice zmiennej treści VMS wyświe-
tlające komunikat o wydzieleniu pasa, sterownik systemu 
DBP oraz 11 pętli indukcyjnych monitorujących warunki 
ruchu. W detekcji autobusów wykorzystano używane już 
wcześniej przez przewoźnika detektory działające w opar-
ciu o nawigację satelitarną GPS. Wprowadzenie pasa ruchu 
poprzedziły analizy przeprowadzone przy wykorzystaniu 
modeli mikrosymulacyjnych, których głównym celem było 
określenie wpływu DPA na czasy przejazdów autobusów, 
samochodów prywatnych, zmian przepustowości i śred-
nich prędkości. Model ruchu został wykonany w programie 
Aimsun. Dodatkowo opracowano specjalny moduł umożli-
wiający symulacje dynamicznie wydzielanych pasów auto-
busowych. Opracowany moduł umożliwiał:

•	 ocenę warunków ruchu,
•	 lokalizację autobusu zbliżającego się do odcinka 

z priorytetem,
•	 podjęcie decyzji o aktywacji lub wyłączeniu dyna-

micznego pasa.

Rys. 4. Związek pomiędzy natężeniem ruchu a prędkością dla a) wariant bazowy; b) wariant 
z DPA; c) wariant z pasem autobusowym wydzielonym na stałe. 
Źródło:[12]

Rys. 5. Rozmieszczenie paneli VMS wzdłuż odcinka ulicy w Lizbonie (fot. Google StreetView).
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Zebrane pomiary ruchu umożliwiły przeprowadzenie 
analiz modelowych dla szczytu porannego i popołudniowe-
go. Przeanalizowano dwa warianty:

•	 wariant pierwszy odzwierciedlał aktualną sytuację, 
•	 wariant drugi zakładał wprowadzenie nowego roz-

wiązania.

Zebrane pomiary ruchu umożliwiły przeprowadzenie 
analiz modelowych dla szczytu porannego i popołudniowe-
go. Przeanalizowano dwa warianty: pierwszy odzwiercie-
dlał aktualną sytuację, a drugi zakładał wprowadzenie no-
wego rozwiązania. W przypadku pierwszego wariantu wy-
stępował tylko jeden pas ruchu, ponieważ drugi pas w cią-
gu dnia był zajęty przez nielegalnie zaparkowane pojazdy. 
W wariancie z DPA pas ten został oczyszczony z nielegalnie 
parkujących pojazdów i wzdłuż odcinka zaprojektowano 
parkingi przykrawężnikowe. 

Na podstawie przeprowadzonych symulacji zaobserwo-
wano redukcje czasu przejazdu autobusu o 30%, a przepu-
stowość odcinka i formujące się kolejki były zbliżone do 
wyników uzyskanych w wariancie bazowym. W kolejnym 
kroku przystąpiono do wprowadzenia dynamicznie wydzie-
lanego pasa autobusowego na wyznaczonym odcinku. Po 
sześciomiesięcznej obserwacji zebrane wyniki były bardzo 
podobne do modelowych: zaobserwowano 25% redukcję 
czasu przejazdu autobusu i nie zanotowano znaczących 
zmian w warunkach ruchu pojazdów indywidualnych. 

Podsumowanie
Modele ruchu stanowią podstawowe narzędzie służące do 
oceny efektywności dynamicznie wydzielanego pasa auto-
busowego. Dzięki nim jesteśmy w stanie: 

•	 zdefiniować przypadki, w których pas może być sto-
sowany; 

•	 określić warunki brzegowe, podczas których pas po-
winien się aktywować; 

•	 porównać efektywność DPA z innymi sposobami 
priorytetowania autobusów;

•	 ocenić wpływ aktywacji pasa na pozostałych użyt-
kowników ruchu. 

W zależności od prowadzonych analiz należy świado-
mie wybierać metody modelowania ruchu. Korzystanie 
z modeli analitycznych będzie wiązać się z pewnymi ogra-
niczeniami, lecz w przypadku prowadzenia prac plani-
stycznych otrzymane wyniki będą wystarczające.  
Mikrosymulacyjne modele ruchu wykazują duży poten-
cjał, który może być wykorzystany z powodzeniem w ana-
lizach rozwiązań z zakresu ITS. Jak pokazuje doświadcze-
nie z Lizbony, poprawnie opracowany model może dostar-
czyć wiarygodnych wyników. Budowa takich modeli wy-
maga jednak dużych nakładów pracy, dlatego do analiz 
koncepcyjnych można z powodzeniem wykorzystać prost-
sze modele pozwalające wyznaczyć wybrane parametry 
ruchu. Ponadto otrzymane wyniki z modeli analitycznych 
mogą zostać wykorzystane do walidacji modeli mikrosy-
mulacyjnych. 

Zaprezentowane w artykule modele ruchu pozwoliły 
określić wzrost prędkości autobusów korzystających z wy-
dzielanego dynamicznie pasa autobusowego oraz wpływ 
implementacji DPA na warunki ruchu pojazdów prywat-
nych. Otrzymane wyniki różniły się od siebie nieznacznie. 
Przeprowadzona w artykule [10] analiza pokazała nie-
znaczny spadek prędkości pojazdów prywatnych w godzi-
nie szczytu na odcinku z DPA. Ponadto zauważono, że naj-
korzystniej jest wprowadzić wydzielony pas autobusowy 
w połączeniu z priorytetem na skrzyżowaniu, a natężenie 
ruchu na odcinku wyznaczonym do DPA powinno mieścić 
się w granicach 70%–90% przepustowości. 
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Strefy krótkiego postoju kiss and ride1

Streszczenie. Sposobem na uniknięcie problemów związanych ze 
wzmożonym ruchem dowozowym jest odpowiednie kształtowanie 
obszaru miejskiego, zwłaszcza w okolicy dużych generatorów ruchu. 
Jednym z elementów dobrze ukształtowanej przestrzeni w otoczeniu 
obiektów generujących duży ruch dowozowy jest strefa krótkiego po-
stoju, zwana inaczej strefą kiss and ride (pol.: pocałuj i jedź). Jest to 
wydzielona strefa przeznaczona wyłącznie do krótkotrwałego zatrzymy-
wania samochodów, z których wysiadają pasażerowie podwiezieni do 
danego punktu w mieście. W artykule omówiono główne cele funk-
cjonowania systemu kiss and ride oraz dokonano próby zdefiniowania 
pojęcia strefy kiss and ride wraz z inwentaryzacją jej podstawowych ele-
mentów składowych. W oparciu o dostępne przykłady stref kiss and 
ride, z uzupełnieniem na podstawie własnych doświadczeń, porównano 
i zestawiono ich cechy charakterystyczne, co posłużyło do opracowania 
podziału stref kiss and ride ze względu na różnego rodzaju kryteria doty-
czące ich wykorzystania, układu przestrzennego i cech geometrycznych 
oraz charakteru obiektu, przy którym funkcjonują. Zaprezentowano 
również wybrane przykłady organizacji stref kiss and ride funkcjonują-
cych w wybranych miastach na świecie. 
Słowa kluczowe: system kiss and ride, K+R, zachowania komunika-
cyjne, węzły przesiadkowe

Wprowadzenie
Idea kiss and ride wywodzi się z podwożenia do podmiej-
skich węzłów przesiadkowych, będących punktami pośred-
nimi w codziennej podróży do pracy. Według internetowe-
go słownika Double-Tongued Dictionary [1] pojęcie kiss and 
ride pojawiło się po raz pierwszy w formie pisanej w ra-
porcie pt. Transit Plan Agreement Smoked Out [2] amerykań-
skiej gazety codziennej „Los Angeles Times” 20 stycznia 
1956 roku. Terminem kiss and ride określono w raporcie 
punkt znajdujący się w obrębie dworca/terminala zlokali-
zowanego na przedmieściach Chicago, przeznaczony dla 
żon żegnających mężów odjeżdżających do pracy każdego 
dnia roboczego (mężczyźni są podwożeni). Miał on być ele-
mentem koordynacji pomiędzy samochodem a środkiem 
szybkiego transportu miejskiego i w głównej mierze ele-
mentem systemu, który przekona mieszkańców Chicago 
do aktywnego korzystania z miejskich przewozów. Na 
podstawie raportu można wnioskować, że system o którym 
mowa, w tym czasie w Chicago był dosyć dobrze rozwinię-
ty. Prawdopodobnie rozwijał się również w innych więk-
szych miastach Stanów Zjednoczonych. 

Dostępność branżowej literatury związanej z tematyką 
stref krótkiego postoju oznaczonych jako kiss and ride jest 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2014. Wkład autorów w publikację: U. Duda 
65%, W. Starowicz 35%,. 

niewielka, podczas gdy o ich istnieniu i różnorodności roz-
wiązań świadczą fotografie przedstawiające oznakowanie 
stref kiss and ride spotykane w różnych krajach oraz ich opi-
sy zamieszczane w sieci przez internautów. Brakuje przede 
wszystkim rzetelnych, skonkretyzowanych informacji, wy-
tycznych oraz zasad planowania, projektowania, organizo-
wania i zachowania w strefach kiss and ride, a także przeglą-
du rozwiązań zastosowanych w organizowaniu tego typu 
stref na świecie. 

Próba zdefiniowania pojęcia kiss and ride
Dewi Nusraningrum i Fardian Isibhi [3] zgromadzili de-
finicje kiss and ride zaczerpnięte z dostępnych im źródeł. 
Przytaczają m.in. opinię McKenzie i Mohr’a, którzy twier-
dzą, że kiss and ride jest aktywnością nakazującą właścicie-
lom pojazdów parkować tymczasowo i czekać w pojeździe, 
aby na przykład: odebrać dzieci ze szkoły albo oczekiwać 
na nie, kiedy te kontynuują podróż pociągiem. Przywołują 
także definicję Alice Reid. Sądzi ona, że zatrzymaj się i jedź 
(kiss and ride) to strefa, do której żona może podrzucić 
swojego męża, aby ten kontynuował podróż (codzienną 
podróż) autobusem, do odpowiedniej (wyznaczonej) części 
stacji kolejowej. Według autorów [3] w systemach miej-
skiego transportu kiss and ride jest opisywany jako element 
używany przez pasażerów do wysadzania/odbierania ze sta-
cji lub przystanku autobusowego, aby dostać się do cen-
trum miasta. Ze wszystkich przeanalizowanych przez siebie 
definicji stref kiss and ride Nusraningrum i Isibhi wyciągnęli 
wniosek, że jest to taki element infrastruktury w danej lo-
kalizacji, który może służyć zabieraniu i wysadzaniu pasa-
żerów z ich prywatnych samochodów i polega na tym, że 
samochód podwozi ich (aby zmienili środek transportu), 
a następnie odjeżdża, nie zajmując miejsca na parkingu.

Biorąc pod uwagę pochodzenie idei kiss and ride, zasad-
nym jest wyróżnienie stref kiss and ride tworzonych na 
przedmieściach miast przy stacjach kolejowych, pętlach au-
tobusowych/tramwajowych, parkingach park and ride i in-
nych obiektach pełniących funkcje węzłów przesiadkowych 
służących do zamiany indywidualnych środków transportu 
na środki transportu zbiorowego w dojazdach do centrum, 
jako prawowicie oznaczonych terminem kiss and ride, po-
przez przeznaczenie ich dla dojazdów codziennych. Prak-
tyka jednak dowodzi, że zachowanie komunikacyjne pole-
gające na podwożeniu pasażerów ma zastosowanie również 
w podróżach wykonywanych sporadycznie, szczególnie 
w przypadku podróży dalekich. Wzmożony ruch dowozo-
wy obserwuje się w okolicach głównych dworców autobu-
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sowych/kolejowych, skąd wykonywane są kursy daleko-
bieżne. Dlatego też pojęcie kiss and ride stosowane pierwot-
nie w dojazdach codziennych zostało samoistnie rozszerzo-
ne. Strefy kiss and ride stosowane są niezależnie od rodzaju 
obiektu generującego ruch dowozowy, ale w zależności od 
zaobserwowanych potrzeb zgłaszanych przez osoby z niego 
korzystające. Stąd też i nazewnictwo stref ulega zmianie na 
rzecz lepszego dopasowania do charakteru obiektu, przy 
którym funkcjonuje. Jako przykład posłużyć może termin 
kiss and fly (pol.: pocałuj i leć) stosowany w przypadku por-
tów lotniczych, gdzie strefy tego typu pojawiają się bardzo 
często, oraz różnego rodzaju odmiany idiomu kiss and ride, 
jak np. kiss and go (pol.: pocałuj i idź), kiss and goodbye (pol.: 
pocałuj i do widzenia).

W związku z rozszerzeniem pojęcia i rozbudową właści-
wej infrastruktury na potrzeby analizy zagadnienia, kiss and 
ride można określić jako system, którego elementami są: 
wyznaczone strefy kiss and ride wraz z drogą dojścia pasaże-
ra do punktu docelowego oraz fragment układu drogowe-
go pozwalający na dojazd z domu do wybranej strefy kiss 
and ride (infrastruktura), samochody, kierowcy i pasażero-
wie korzystający z systemu, a także ewentualne środki ko-
munikacji zbiorowej, z których korzystać będzie podwie-
ziony pasażer. Jego otoczenie tworzą natomiast zasady ru-
chu drogowego, zasady korzystania ze strefy oraz wszelkie-
go rodzaju oznakowanie i informacja.

Strefy kiss and ride
Chcąc uzyskać realizację założeń systemu kiss and ride, co 
jest jednocześnie gwarantem jego dobrego funkcjonowa-
nia, podwożenie, które obejmuje proces wysiadania pasa-
żerów i wyjmowania bagażu oraz ewentualne pożegnanie, 
powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, 
w których istnieje odpowiednia, dedykowana infrastruktu-
ra. Dlatego też w punktach, gdzie istnieje lub spodziewany 
jest wzmożony ruch dowozowy, tworzy się strefy kiss and 
ride przeznaczone wyłącznie dla użytkowników systemu 
kiss and ride. Ukształtowanie i organizacja tych stref różni 
się między sobą w zależności od specyfiki generatorów ru-
chu dowozowego, przy których funkcjonują. 

Strefa kiss and ride obejmuje następujące elementy:
•	 odpowiednio pojemne miejsce przeznaczone do po-

stoju pojazdu, którym pasażer został przywieziony;
•	 dojazd do miejsca postoju w obrębie obiektu, przy 

którym strefa jest zorganizowana;
•	 oznakowanie strefy;
•	 droga dojścia pasażera do punktu docelowego podróży 

lub miejsca oczekiwania na kolejny środek transportu.

Każdy z wymienionych elementów powinien być zapro-
jektowany zgodnie z funkcją obiektu, przy którym dana 
strefa funkcjonuje, umożliwiać prawidłowe działanie strefy 
oraz zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa kierow-
com i pasażerom z niej korzystającym. Ważnym elementem 
są lokalne wzorce ruchu, których zrozumienie pozwala na 
lepsze dopasowanie planowanej strefy przesiadek do istnie-
jących uwarunkowań lokalnych [4][5][6].

Na podstawie dostępnych informacji dotyczących orga-
nizacji i funkcjonowania stref kiss and ride na świecie oraz 
własnych doświadczeń porównano i zestawiono ich cechy 
charakterystyczne. Na tej podstawie ustalono podział stref 
kiss and ride według następujących kryteriów:

•	 ze względu na częstotliwość wykorzystania strefy;
•	 ze względu na charakter obiektu, przy którym dana 

strefa funkcjonuje;
•	 ze względu na lokalizację strefy w przekroju ulicy. 

Podział stref kiss and ride ze względu  
na częstotliwość ich wykorzystania
Strefy kiss and ride można podzielić ze względu na częstotli-
wość ich wykorzystania w następujący sposób:

•	 strefy kiss and ride wykorzystywane w codziennych 
dojazdach do pracy/szkoły;

•	 strefy kiss and ride wykorzystywane w dojazdach jed-
norazowych (podróże dalekie).

Główna różnica polega w tym przypadku na obiekcie, 
przy którym strefa jest zlokalizowana. Strefy wykorzysty-
wane w dojazdach codziennych są lokalizowane przy pod-
miejskich stacjach kolejowych, pętlach autobusowych/
tramwajowych, parkingach park and ride i innych obiektach 
służących do zmiany środka transportu z indywidualnego 
na zbiorowy w codziennych dojazdach do centrum miasta. 
Strefy, z których pasażerowie korzystają sporadycznie, jed-
norazowo, głównie w przypadku podróży dalekich są loka-
lizowane przy dworcach kolejowych/autobusowych, z któ-
rych prowadzone są kursy dalekobieżne. 

Różnice w organizacji stref obu rodzajów wynikają 
głównie ze specyfiki odbywanych podróży. Podstawowymi 
elementami wyróżniającymi podróżujących pasażerów 
w tym przypadku są: 

•	 przewożony bagaż, który w podróżach dalekich jest 
zwykle obszerny i ciężki, natomiast w codziennych 
dojazdach do pracy/szkoły poręczny i stosunkowo 
lekki, 

•	 presja czasu – podróżni w drodze do/z pracy/szkoły 
zwykle największą uwagę zwracają na czas podróży.

W związku z tym obydwa rodzaje stref kiss and ride orga-
nizuje się w jak najbliższej odległości od peronów autobuso-
wych/kolejowych/tramwajowych, jednak w przypadku stref 
wykorzystywanych w podróżach dalekich, szczególną uwagę 
zwraca się na dogodne przejście między samochodem, a pe-
ronem dla podróżnego z większym bagażem.

Kolejnym elementem, który warunkuje sprawne działa-
nie systemu kiss and ride w analizo wanym przypadku, jest 
pojemność strefy. Dojazdy codzienne charakteryzują się re-
gularnością i powtarzalnością w czasie, w związku z tym 
zbyt mała pojemność strefy skutkuje występowaniem nie-
bezpiecznych zachowań wysadzania pasażerów wprost na 
pasie ruchu, z powodu braku miejsc do tego przeznaczo-
nych. Z tego względu strefy organizowane przy punktach 
przesiadkowych o charakterze dojazdowym powinny być 
odpowiednio pojemne. Wadą rozwiązania jest słabe wyko-
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rzystanie zarezerwowanego miejsca poza godzinami szczy-
tu komunikacyjnego. Pojemność strefy wykorzystywanej 
w podróżach jednorazowych może być mniejsza ze względu 
na nieregularność dowozów.

Podział stref kiss and ride ze względu na charakter obiektu, 
przy którym funkcjonują
Podział stref kiss and ride ze względu na charakter obiektu, 
przy którym funkcjonują przedstawia się następująco:

•	 strefy kiss and ride organizowane w punkcie przesiad-
kowym na środek komunikacji zbiorowej, przykłado-
wo: strefy kiss and ride przy dworcu autobusowym, 
dworcu kolejowym, przy stacji metra, pętli autobuso-
wej/tramwajowej, przy parkingu park and ride lub 
porcie lotniczym (kiss and fly);

•	 strefy kiss and ride organizowane przy budynku 
(obiekcie będącym ostatecznym punktem docelo-
wym), przykładowo: strefy kiss and ride przy przed-
szkolu, szkole, uczelni, szpitalu, przy obiekcie sporto-
wym lub innym obiekcie użyteczności publicznej.

W tym przypadku odróżnione zostały strefy organizo-
wane przy obiektach o zupełnie różnym przeznaczeniu i funk-
cjach. Z jednej strony są one tworzone w punktach prze-
siadkowych, gdzie zmiana środka transportu przez pasaże-
ra jest jedną z kilku składowych jego podróży, natomiast 
z drugiej strony, strefy kiss and ride organizowane są bezpo-
średnio przy obiektach, które same są punktem docelowym 
i w podróży nie występuje zmiana środka transportu. 

Przy organizacji strefy kiss and ride w punkcie przesiad-
kowym ważnym czynnikiem jest odpowiednia segregacja 
ruchu. Ruch dowozowy nie może kolidować z ruchem au-
tobusów/tramwajów/pociągów oraz mieć wpływu na jego 
ewentualne zakłócenia, a przy tym stwarzać sytuacji nie-
bezpiecznych dla kierowców pojazdów oraz pasażerów za-
równo w pojazdach, jak i poruszających się w obrębie punk-
tu przesiadkowego. Jeśli natomiast strefa kiss and ride funk-
cjonuje przy budynku, zasada jej organizacji zależy od cha-
rakteru i funkcji obiektu, przykładowo, organizując strefy 
kiss and ride przy szkołach podstawowych, nacisk kładzie się 
przede wszystkim na bezpieczeństwo dzieci z niej korzysta-
jących, stąd lokalizacja ich jest jak najbliżej drzwi wejścio-
wych do budynku szkolnego. 

Podział stref kiss and ride ze względu na lokalizację strefy 
względem pasów ruchu.
Ze względu na lokalizację względem pasów ruchu strefy 
kiss and ride można podzielić w następujący sposób [7]:

•	 strefy kiss and ride zorganizowane na pasie ruchu lub 
w zatoce bez oddzielenia od ruchu ogólnego,

•	 strefy kiss and ride zorganizowane w pierzei ulicy (od-
grodzone od jezdni).

Możliwości lokalizacji strefy kiss and ride w pasie ruchu 
bądź w odgrodzeniu od ruchu zależą od uwarunkowań lo-
kalnych. Należy pamiętać, że pojazdy zatrzymujące się w celu 
wysadzenia pasażera blokują przepływ pojazdów, dlatego 

wedlug Belgijskiego Instytutu Ruchu Drogowego strefy 
kiss and ride zorganizowane na jezdni należy oznakować 
znakiem zakazu parkowania. Aby teren został efektywnie 
wykorzystany, zaleca się zastosowanie czasowego ograni-
czenia, które pozwoli na parkowanie samochodów przy uli-
cy w strefie poza godzinami szczytu, w których przewidzia-
ny jest wzmożony ruch dowozowy. Strefa zorganizowana 
w pasie ruchu może również stanowić przystanek dla auto-
busów szkolnych lub miejsce rozładunku dla pojazdów za-
opatrzenia (poza godzinami szczytu w ruchu dowozowym). 
W zależności od warunków terenowych strefa taka może 
być ukształtowana w formie rotundy.

Przykłady rozwiązań stref kiss and ride zorganizowanych 
przy ulicy przedstawiono na fotografiach 1 i 2.

Fot. 1. Strefa kiss and ride zorganizowana 
przy ulicy, Jette, Poelbosschool.
Źródło: [7]

Fot. 2. Strefa kiss and ride zorganizowana na 
jezdni w formie rotundy, Station van Nijvel.
Źródło: [7]

W przypadku strefy kiss and ride zorganizowanej w od-
dzieleniu od pasów ruchu ogólnego należy zadbać o zakaz 
parkowania, szczególnie w przypadku, gdy szerokość pasa 
przejazdowego w strefie jest na tyle duża, że obok zaparko-
wanego pojazdu może przejechać inny pojazd. Przydatnym 
jest również zakaz wjazdu, dozwalający jedynie na wjazd 
osób wysadzających lub zabierających pasażerów. Pomaga 
to w minimalizacji zachowań niebezpiecznych, jakim jest 
przykładowo wyprzedzanie lub skracanie drogi z użyciem 
pasa ruchu przeznaczonego do kiss and ride.

Przykłady rozwiązań stref kiss and ride zorganizowanych 
w odgrodzeniu od ruchu ogólnego przedstawiono odpo-
wiednio na fotografiach 3 i 4.

Fot. 3. Strefa kiss and ride zorganizowana w 
oddzieleniu od ruchu ogólnego, Ohain, school 
Pierre Van Hoegarden. Źródło: [7]

Fot. 4. Strefa kiss and ride zorganizowana w od-
dzieleniu od ruchu ogólnego, Station Leuven. 
Źródło: [7]
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Wybrane przykłady stref kiss and ride  
funkcjonujących na świecie
Jako uzupełnienie teoretycznych informacji dotyczących 
systemu kiss and ride opracowano przegląd rozwiązań za-
stosowanych w strefach kiss and ride, które funkcjonują 
w wybranych miastach na świecie. Przegląd zawiera zesta-
wienie danych na temat wybranych stref kiss and ride wraz 
z fotografiami przedstawiającymi zastosowane rozwiązanie 
organizacyjne. Każdy opis strefy zorganizowanej przy da-
nym obiekcie został rozwinięty według schematu:

•	 ogólny opis charakteru strefy,
•	 lokalizacja strefy,
•	 sposób organizacji strefy zatrzymania pojazdu,
•	 oznakowanie.

W dalszej części artykułu przedstawiono wybrane przy-
kłady stref kiss and ride poddanych analizie.

Strefa kiss	and	ride przy stacji metra Opatov  
w Pradze w Czechach
Jeden z przykładów strefy kiss and ride stanowi strefa zor-
ganizowana przy stacji metra Opatov na linii C w Pradze 
w Czechach [8]. 

Lokalizacja 
Strefa kiss and ride zorganizowana jest przy ulicy (Hrnčířská), 
która biegnie bezpośrednio nad stacją Opatov. Zloka li-
zowano tam również perony odjazdowe przeznaczone dla 
autobusów wykonujących przewozy na liniach, które są po-
łączeniem linii metra z siatką połączeń dostępnych w mie-
ście. Do strefy i peronów autobusowych prowadzą schody 
wprost z pomieszczeń stacji.

Organizacja strefy
Ulica Hrnčířská na wysokości peronów autobusowych ulega 
poszerzeniu do przekroju 2x3. Strefy kiss and ride zorganizo-
wano dla każdego kierunku osobno i są one zlokalizowane 
w ramach jednego (środkowego) z trzech pasów ruchu.

Wyłączony z ruchu, środkowy pas przeznaczono na sta-
nowiska postojowe dla samochodów indywidualnych oraz 
autobusów. Dla pojazdów, z których wysiadają lub do któ-
rych wsiadają pasażerowie w ramach kiss and ride, wyzna-
czono cztery stanowiska. Pas, na którym zorganizowano 
stanowiska oddzielono od ruchu z prawej strony peronem, 
który stanowi dodatkowo azyl dla wysiadających/wsiadają-
cych pasażerów. 

Czas postoju na stanowiskach wyznaczonych w ramach 
strefy jest określony. Czas wsiadania/wysiadania pasażerów 
nie powinien być dłuższy niż 3 minuty.

Oznakowanie
Strefę oznakowano za pomocą znaków pionowych. Stano-
wiska zostały wyznaczone za pomocą znaków poziomych: 
napisem „K+R”. 

Organizację i oznakowanie strefy kiss and ride przy stacji 
metra Opatov w Pradze w obu kierunkach przedstawiono 
na fotografiach 5 i 6.

Strefa kiss and ride przy stacji metra Wilson  
w Toronto w Kanadzie
Strefa kiss and ride przedstawiona poniżej funkcjonuje przy 
stacji metra na linii Yonge – Universit – Spadina w Toronto 
w Kanadzie [9]. 

Lokalizacja 
Omawiana strefa kiss and ride jest jednym z elementów 
złożonego obiektu stacji. Nie znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie peronów stacyjnych, jednak system przejść 
podziemnych pozwala na szybkie pokonanie dystansu dzie-
lącego podróżnego od peronów stacyjnych.

Organizacja strefy
Przestrzeń, która służy do podwożenia lub odbierania pasaże-
rów ze stacji, została ukształtowana na planie okręgu. Wewnątrz 
okręgu znajduje się okrągły budynek, w którym pasażerowie 
mogą oczekiwać na mający ich odebrać samochód. Wokół bu-
dynku obowiązuje ruch jednostronny. W wolnej przestrzeni po-
między jezdnią a budynkiem zlokalizowano miejsca postojowe.

Budynek jest połączony z peronami metra systemem 
podziemnych przejść oraz wind/schodów ruchomych, dzię-
ki czemu podwożeni bądź zabierani pasażerowie mogą 
w bezpieczny sposób przechodzić między strefą a pozosta-
łymi obiektami należącymi do stacji metra.

Fot. 5. Miejsca postojowe w ramach strefy kiss and ride przy stacji metra Opatov w Pradze  
w Czechach (kierunek I).
Źródło: mapy Google (13.05.2014)

Fot. 6. Miejsca postojowe w ramach strefy kiss and ride przy stacji metra Opatov w Pradze  
w Czechach (kierunek II).
Źródło: mapy Google (13.05.2014)
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Oznakowanie
Dojazd do stref kiss and ride został oznakowany za pomocą 
znaków pionowych. Wokół budynku (poczekalni) stanowi-
ska postojowe zostały wyznaczone za pomocą odpowied-
niego malowania. 

Strefy przy stacjach metra w Toronto nie są oficjalnie 
oznakowane jako strefy kiss and ride, jednak w powszech-
nym użytku funkcjonują pod tą nazwą. Sformułowania kiss 
and ride użyto również do opisu i informacji o strefach na 
stronach internetowych kanadyjskiego przewoźnika TTC 
(Toronto Transit Commission).

Sposób organizacji strefy kiss and ride przy stacji Wilson 
w Toronto w Kanadzie przedstawiono na rysunku 1 i foto-
grafii 7. 

Organizacja strefy
Kierowcy przywożący pasażerów korzystają z wydzielonego 
pasa ruchu, który dedykowany jest wyłącznie dla systemu kiss 
and fly. Obowiązuje na nim zakaz zatrzymywania się, z wyjąt-
kiem sytuacji, kiedy wysadzany jest pasażer. Pas wydzielony 
został z obu stron za pomocą słupków, dzięki którym:

•	 wzrasta bezpieczeństwo wysiadających pasażerów; 
•	 blokowana jest możliwość wyprzedzania/omijania się 

samochodów oczekujących na możliwość wysadzenia 
pasażera;

•	 ruch odbywa się falami (podjazd kilku samochodów z ko-
lejki, wysiadanie pasażerów, odjazd samochodów, pod-
jazd kolejnych kilku samochodów itd. – system FIFO). 

Oznakowanie
Strefę oznakowano za pomocą znaków pionowych oraz 
odpowiedniego malowania jezdni. Kolorem białym zazna-
czono elementy na jezdni, z której korzystają samochody, 
natomiast malowanie w kolorze żółtym przeznaczono dla 
innych uczestników ruchu (głównie pieszych).

Przestrzeń rozdzielono słupkami z odblaskowymi znacz-
nikami.

Organizację i oznakowanie strefy kiss and fly przy między-
narodowym porcie lotniczym Genewa-Cointrin w Szwaj carii 
przedstawiono na fotografiach 8 i 9.

Rys. 1. Strefa kiss and ride przy stacji metra Wilson w Toronto w Kanadzie (widok z góry).
Źródło: wikimapia (04.08.2014)

Fot. 7. Strefa kiss and ride przy stacji metra Wilson w Toronto w Kanadzie. 
Źródło: mapy Google (04.08.2014)

Strefa kiss	 and	 ride przy międzynarodowym porcie 
lotniczym Genewa-Cointrin w Genewie w Szwajcarii 
(kiss and fly)
Przykładem strefy kiss and ride (kiss and fly) funkcjonującej 
przy porcie lotniczym jest strefa zorganizowana przy między-
narodowym porcie lotniczym Genewa-Cointrin w Szwajcarii.

Lokalizacja 
Przestrzeń służąca do bezpiecznego wysadzania pasażerów 
zorganizowana jest przy terminalu pasażerskim na pozio-
mie odlotów.

Fot. 8. Strefa kiss and fly przy terminalu portu lotniczego Genewa-Cointrin w Szwajcarii.
Źródło: G. Amirowicz

Fot. 9. Pojazdy w strefie kiss and fly przy terminalu portu lotniczego Genewa-Cointrin  
w Szwajcarii.
Źródło: G. Amirowicz
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Strefa kiss	and	ride na parkingu park and ride przy stacji 
kolejowej Oss w Holandii
Strefy kiss and ride są organizowane również na terenach 
parkingów park and ride, tworząc jeden obiekt łączący róż-
ne funkcje. Przykładem takiego rozwiązania jest strefa kiss 
and ride przy parkingu park and ride obok stacji kolejowej 
w Oss w Holandii [10].

Lokalizacja 
Miejsce do wysadzania/zabierania pasażerów zlokalizowano 
na terenie parkingu park and ride (obok wjazdu/wyjazdu 
z parkingu), w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej 
Oss.

Organizacja strefy
Strefę zorganizowano w formie niewielkiej pętli o ruchu 
jednokierunkowym, oddzielonej fizycznie od pozostałych 
miejsc postojowych na terenie parkingu park and ride. 
Obydwa parkingi (krótko- i długoterminowy) stanowią 
jeden obiekt, ale aby skorzystać z dedykowanej pętli, 
nie jest konieczne, aby kierowca musiał przejechać przez 
bramki ustawione na wjeździe na parking P+R (z prze-
jazdem przez bramki wiąże się dokonanie opłaty za par-
kowanie).

Podwiezieni pasażerowie, aby przejść na perony stacji, 
mogą skorzystać ze specjalnie do tego celu przygotowane-
go przejścia, które służy również kierowcom samochodów 
korzystających z systemu park and ride. Prowadzi ono z te-
renu parkingów bezpośrednio na perony stacyjne. 

Maksymalny czas postoju w strefie kiss and ride wynosi 
15 minut. Korzystanie ze strefy w takim okresie jest bez-
płatne.

Oznakowanie
Strefę kiss and ride oznakowano znakami pionowymi. Teren 
strefy zaznaczono również kostką brukową o kolorze wy-
różniającym się z pozostałej powierzchni parkingu.

Rozwiązanie, jakie przyjęto w organizacji strefy kiss and 
ride na parkingu park and ride przy stacji kolejowej w Oss, 
przedstawiono na fotografiach 10 i 11.

Fot. 10. Strefa kiss and ride na parkingu park and ride obok stacji kolejowej w Oss  
w Holandii – pętla.
Źródło: mapy Google (15.05.2014).

Fot. 11. Strefa kiss and ride na parkingu park and ride obok stacji kolejowej w Oss  
w Holandii – wjazd, w tle przejście do stacji.
Źródło: mapy Google (15.05.2014)

Strefa kiss	and	ride przy fabryce samochodów 
Volks wa gen w Uitenhage w Republice  
Południowej Afryki
Grupa Volkswagen RPA znajduje się w Uitenhage, mie-
ście przemysłowym oddalonym o 35 km od Port Elizabeth 
w Eastern Cape. W związku z tym, że fabryka generuje 
duży ruch dojazdowy w relacji dom – praca – dom, przed 
wejściem na teren zakładu zorganizowano strefy kiss and 
ride.  

Lokalizacja
Strefy kiss and ride zlokalizowane są w okolicach wejścia 
do fabryki, po obu stronach dwukierunkowej drogi, której 
pasy ruchu rozdzielono podłużną wyspą dzielącą.

Organizacja strefy
Przestrzeń przeznaczona dla samochodów podwożących 
bądź zabierających pasażerów została zorganizowana w za-
toce zlokalizowanej przy pasie ruchu każdego kierunku. 
Wzdłuż obydwu zatok poprowadzono chodnik, którym 
podwiezieni pasażerowie mogą dojść do budynku fabry-
ki bezpośrednio bądź z wykorzystaniem przejścia dla pie-
szych, które dla bezpieczeństwa pasażerów wyposażone jest 
w sygnalizację świetlną. 

Jako uspokojenie ruchu w obszarze, gdzie przewidywa-
ny jest wzmożony ruch pieszych (w okolicach wejścia do 
fabryki), zastosowano podłużną wyspę dzielącą, dzięki któ-
rej uniemożliwione zostało wyprzedzanie/omijanie się sa-
mochodów. 

Oznakowanie
Strefy kiss and ride zostały oznakowane znakami pionowy-
mi oraz oznakowaniem poziomym. Obszar przeznaczony 
dla strefy wyznaczony został za pomocą żółtych linii ciąg-
łych

Sposób zorganizowania stref kiss and ride przy fabryce 
samochodów Volkswagen w Uitenhage w Republice Połud-
niowej Afryki przedstawiono na fotografiach 12 i 13. 
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Podsumowanie
W artykule zaprezentowano wybrane przykłady organizacji 
stref kiss and ride funkcjonujących na świecie. Ich identyfi-
kacja oraz analiza przyjętego rozwiązania organizacyjnego, 
w związku ze stosunkowo niewielką bazą informacji na ten 
temat, miała na celu uzupełnienie i potwierdzenie sformuło-
wanych wcześniej definicji dotyczących systemu kiss and ride. 
Na ich podstawie ustalono główne cele funkcjonowania sys-
temu, którymi są: odpowiednia segregacja i uporządkowanie 
ruchu dowozowego w obrębie węzłów przesiadkowych i du-
żych generatorów ruchu oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
kierowcom i pasażerom z nich korzystającym. 

Poprzez przeprowadzone studium przypadków wykaza-
no, że pomimo braku informacji na ten temat w literaturze 
fachowej systemy kiss and ride są częstym elementem 
systemów transportowych miast. Strefy kiss and ride tworzy 
się najczęściej przy dużych generatorach ruchu dowozowe-
go, takich jak: dworce kolejowe, terminale portów lotni-
czych oraz szkoły podstawowe. Dominującymi w propago-
waniu idei oraz tworzeniu systemów kiss and ride są państwa 
takie jak: Australia, Stany Zjednoczone i Holandia. 

Na podstawie dokonanego zestawienia wyznaczono naj-
częściej pojawiające się wady rozwiązań organizacyjnych sto-
sowanych w strefach kiss and ride na świecie. Zwrócono rów-
nież uwagę na elementy pozytywne, którymi cechują się 
strefy w różnych krajach. 

Grupa wadliwych elementów rozwiązania, pojawiają-
cych się najczęściej, to:

•	 nieokreślony maksymalny czas postoju,
•	 konieczność przekroczenia jezdni przez pasażera,
•	 system FIFO.

Grupa pozytywnych czynników dodatkowych to:
•	 dodatkowe elementy dla wygody oczekujących:
−	 zadaszenia nad całością strefy 
−	wiaty
−	miejsca siedzące
−	wi-fi dla oczekujących,

•	 bardzo szerokie stanowisko postojowe,
•	 przejrzysta segregacja ruchu,
•	 uspokojenie ruchu
•	 dodatkowe elementy dla bezpieczeństwa użytkowników:
−	 pracownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci.

Należy zaznaczyć, że przedstawione przykłady stref kiss 
and ride funkcjonujących na świecie zostały opisane na 
podstawie ogólnodostępnych informacji, dlatego też nie 
wzięto pod uwagę czynników, których określenie wyma-
gałoby przeprowadzenia dokładnej analizy przypadku, ta-
kich jak np. dopasowanie pojemności lub organizacji strefy 
do natężenia ruchu dowozowego generowanego przez 
dany obiekt itp. 

Do zalet rozwiązania nie zaliczono tych pozytywnych 
cech danego przypadku, które wynikają z definicji strefy 
kiss and ride, tj. przykładowo, bliskiej odległości punktu do-
celowego podróży pasażera od stanowiska postojowego 
w strefie.

Analiza rozwiązań stosowanych przy organizacji różne-
go typu stref krótkiego postoju na świecie powinna być wy-
korzystywana przy projektach nowych stref kiss and ride 
bądź przy formułowaniu wariantów zmian, jakie mogłyby 
zostać wprowadzone w przypadku stref istniejących. 
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Fot. 12. Zatoka kiss and ride przy fabryce samochodów Volkswagen w Uitenhage w RPA.
Źródło: mapy Google (04.08.2014)

Fot. 13. Zatoka kiss and ride przy fabryce samochodów Volkswagen w Uitenhage w RPA.
Źródło: mapy Google (04.08.2014)



25

TransporT miejski i regionalny 12 2014

KATARzyNA NoSAL  
mgr inż., Politechnika Krakowska,  
Instytut Inżynierii Drogowej  
i Kolejowej, 31-155 Kraków,  
ul. Warszawska 24  
email: knosal@pk.edu.pl

Wybrane wyniki badań ankietowych  
dotyczących zachowań komunikacyjnych  
i preferencji pracowników i klientów  
Urzędu Miejskiego Wrocławia,  
przeprowadzonych pod kątem  
realizacji planu mobilności1

Streszczenie. Wrocław jest przykładem miasta, które prowadzi dzia-
łania  zmierzające do osiągnięcia poziomu zrównoważenia systemu 
transportowego oraz stworzenie  przestrzeni miejskiej, miejscem atrak-
cyjnym i przyjaznym jego mieszkańcom. Dla osiągnięcia tego celu od 
lat realizowane są w mieście projekty związane m.in. z podnoszeniem 
jakości usług transportu publicznego oraz poprawą warunków podróżo-
wania dla pieszych i rowerzystów. W uchwalonym przez Radę Miejską 
Wrocławia w 2013 roku dokumencie pt. „Wrocławska polityka mobil-
ności” wskazano jako jeden ze środków kształtowania zrównoważonej 
mobilności miejskiej, zachęcanie dużych firm, instytucji oraz placówek 
edukacyjnych do tworzenia planów mobilności, określających optymal-
ne sposoby dojazdu do miejsca pracy/nauki. Aby zachęcić sektor pu-
bliczny i prywatny do realizowania planów mobilności, a jednocześnie 
poprawić warunki dojazdu proekologicznymi środkami lokomocji do 
obiektów UM Wrocławia, władze Urzędu zdecydowały się na wdrożenie 
pierwszego w mieście planu mobilności. Wstępną fazą realizacji projek-
tu była analiza stanu istniejącego, w tym badanie zachowań komunika-
cyjnych i preferencji pracowników i klientów UM Wrocławia. Niniejszy 
artykuł przestawia wybrane wyniki zrealizowanych w tym zakresie ba-
dań ankietowych. 
Słowa kluczowe: zrównoważona mobilność, zachowania komunika-
cyjne, zarządzanie mobilnością, plan mobilności, wrocławska polityka 
mobilności

nów mobilności, a jednocześnie poprawić warunki dojazdu 
do obiektów UMW dla swoich pracowników i klientów, 
władze Urzędu zdecydowały się na wdrożenie pierwszego 
w mieście planu mobilności, którego adresatami są zarów-
no pracownicy, jak i klienci UMW.

Plan mobilności to jeden z podstawowych instrumentów 
zarządzania mobilnością, koncepcji mającej na celu kształto-
wanie (zmniejszanie) popytu na przejazdy odbywane samo-
chodem oraz zachęcanie do podróżowania środkami trans-
portu publicznego, pieszo lub rowerem, ewentualnie do 
współużytkowania pojazdów prywatnych (podróżowanie 
w systemach carpooling i carsharing) [2, 5]. Plany mobilności 
są wdrażane w odniesieniu do obszarów oraz obiektów gene-
rujących i absorbujących duże potoki ruchu, w tym dla du-
żych zakładów pracy [1,4]. To projekty zintegrowanych dzia-
łań związanych z poprawą jakości usług oraz warunków po-
dróży realizowanych proekologicznymi środkami lokomocji, 
wdrażaniem odpowiedniej polityki parkingowej (np. likwida-
cja części miejsc postojowych na terenie instytucji), instru-
mentów finansowych zachęcających do podróżowania komu-
nikacją zbiorową lub rowerem (np. dotacje do biletów trans-
portu publicznego), czy organizacją czasu pracy (np. wpro-
wadzanie elastycznego czasu pracy) [1,4,6]. Rozwiązaniom 
tym towarzyszą zintensyfikowane działania informacyjne, 
doradcze, edukacyjne oraz promocyjne [2,3,4,6].

Urząd Miejski Wrocławia jest odpowiednim poligonem 
dla realizacji planu mobilności – to jeden z większych zakła-
dów pracy w mieście, zatrudniający łącznie około 2000 osób. 
Działalność Urzędu obejmuje wiele aspektów funkcjonowa-
nia miasta i życia jego mieszkańców, jest więc on miejscem, 
w którym mieszkańcy – klienci Urzędu – załatwiają szereg 
spraw administracyjnych. Chociaż istnieje możliwość wyko-
nania niektórych czynności drogą telefoniczną lub elektro-
niczną, większość z nich wymaga bezpośredniej wizyty w od-
powiednich wydziałach Urzędu, co wiąże się z koniecznością 
odbycia podróży. Wydziały oraz jednostki organizacyjne 
UMW usytuowane są w kilku lokalizacjach w obszarze mia-
sta, w tym trzy z kompleksów Urzędu położone są w cen-
trum Wrocławia, w strefie płatnego parkowania. Umiej-
scowienie pięciu podstawowych kompleksów UMW przed-
stawiono na rysunku 1. Łącznie wydziały te odwiedza około 

Wprowadzenie  
Urząd Miejski Wrocławia (UMW) jako jednostka, której 
przedmiotem działalności jest realizacja uchwał rady miej-
skiej i zadań miasta określonych przepisami prawa pań-
stwowego, jest odpowiedzialny za planowanie oraz wdra-
żanie m.in. rozwiązań z zakresu zrównoważonej mobilności 
miejskiej. Rozwiązania te są elementem realizacji polity-
ki miasta zawartej, w uchwalonym przez Radę Miejską 
Wrocławia w 2013 roku, dokumencie pt. „Wrocławska po-
lityka mobilności” [7]. Dokument ten, jako jeden ze środ-
ków kształtowania zrównoważonej mobilności miejskiej, 
wskazuje zachęcanie firm zatrudniających wielu pracowni-
ków, jednostek administracji publicznej oraz szkół i uczelni 
do tworzenia własnych planów mobilności, wskazujących 
optymalne sposoby dojazdu do miejsca pracy lub nauki. 
Aby zachęcić duże generatory ruchu do realizowania pla-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2014.
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2300 klientów dziennie, natomiast w lokalizacjach UMW 
generujących największą liczbę odwiedzających – UMW 
przy ulicy Zapolskiej /Bogusławskiego oraz UMW przy 
Placu Nowy Targ – odnotowuje się odpowiednio około 1800 
oraz 450 klientów dziennie. 

Celem nadrzędnym opracowywanego planu mobilności 
dla UMW jest zaspokojenie istniejących potrzeb transpor-
towych pracowników i klientów UMW oraz poprawa do-
stępności komunikacyjnej obiektów UMW, przy jednocze-
snym spełnieniu kryteriów ochrony środowiska, efektyw-
ności ekonomicznej i równości społecznej. Cele cząstkowe 
planu to:

•	 zachęcanie pracowników i klientów UMW do zmia-
ny zachowań komunikacyjnych oraz do korzystania 
z opcjonalnych, w stosunku do samochodów, form 
lokomocji: transportu zbiorowego, podróży pieszych 
i rowerowych oraz wskazywanie wydajniejszych spo-
sobów korzystania z samochodów;

•	 poprawa (zrównoważenie) dostępu do obiektów 
UMW dla wszystkich pracowników i mieszkańców 
miasta Wrocławia poprzez poprawę warunków i ja-
kości usług dla podróży odbywanych transportem 
zbiorowym, pieszo i rowerem oraz w systemie carpo-
oling2;

•	 zmniejszenie potrzeb parkingowych w podróżach 
związanych z obiektami UMW wskutek redukcji 
liczby dojazdów odbywanych samochodem.

ogólne informacje o badaniach ankietowych pracowników i 
klientów Urzędu Miasta Wrocławia 
Jednym z głównych etapów tworzenia koncepcji planu mo-
bilności dla UMW była analiza stanu istniejącego, w tym 
pozyskanie informacji na temat obecnych zachowań komu-
nikacyjnych i preferencji pracowników i klientów Urzędu 

2 carpooling (ang.) – zaoferowanie przez właściciela miejsca w samochodzie osobo-
wym innym osobom, które dokonują codziennych podróży w zbliżonym czasie i w 
pobliskich źródłach i celach podróży, przynoszące obu stronom korzyści wynikają-
ce z oszczędności czasu i kosztów podróży.

oraz znajomości i akceptacji przez tę grupę alternatywnych, 
w stosunku do samochodów, form lokomocji. Wyniki ba-
dań pozwoliły odpowiedzieć na pytanie, czy adresaci pro-
jektu wykazują zainteresowanie uczestnictwem w nim, 
a także pomogły sformułować warunki wdrożenia planu 
mobilności. Ankietowanie przeprowadzono w trzech okre-
sach: 20–22 maja 2014, 27–29 maja 2014, 3–5 czerwca 
2014 roku na próbie 501 pracowników oraz 759 klientów 
(badaniu zostali poddani tylko klienci obiektów obsługują-
cych największą liczbę mieszkańców). 

Wśród ankietowanych pracowników przeważały kobie-
ty (75% badanych), osoby mieszkające we Wrocławiu 
(80% odpowiedzi) oraz piastujące stanowiska merytorycz-
ne (87% badanych). Pod względem struktury wiekowej 
największy odsetek pracowników stanowiły osoby w wieku 
35–44 lat oraz 45–65 lat, następnie w wieku 25–34 lat 
(odpowiednio: 35%, 35% i 29%).

Wśród ankietowanych klientów większość (94%) sta-
nowiły osoby mieszkające we Wrocławiu. 46% badanych to 
kobiety, a 54% – mężczyźni. Najliczniejszą pod względem 
struktury wiekowej grupą (33%) byli klienci w wieku 25–34 
lat, najmniej zaś liczną – osoby powyżej 65 roku życia (8%). 
Statystyczny klient UMW, w świetle przeprowadzonych 
analiz, to osoba pracująca, najczęściej pracująca, odbywają-
ca podróż do obiektów UMW sporadycznie, z miejsca pra-
cy lub zamieszkania. 

Z uwagi na szeroki zakres badań ankietowych i analizę 
wielu aspektów dotyczących podróżowania do obiektów 
UMW poniżej przedstawiono tylko ich wybrane wyniki. 

Wybór środka transportu w podróżach  
do obiektów Urzędu Miasta Wrocławia
Celem głównym badań ankietowych było pozyskanie da-
nych dotyczących obecnego sposobu podróżowania pra-
cowników i klientów do obiektów Urzędu Miejskiego, po-
wodów wyboru poszczególnych środków transportu oraz 
gotowości do zmiany tych środków na alternatywne formy 
lokomocji. Ankietowani udzielali odpowiedzi na pytanie 
o rodzaj środka transportu, jakim realizowali swe podró-
że do miejsca pracy w dniu badania. Jako że część z nich 
łączy różne formy przemieszczania się (np. pierwszy etap 
podróży odbywa samochodem, a następnie pozostawia po-
jazd w pobliżu miejsca, w którym możliwe jest skorzystanie 
z komunikacji zbiorowej), pytanie dotyczyło środka domi-
nującego w dojeździe do UMW. Odpowiedzi pracowników 
prezentuje rysunek 2, a odpowiedzi klientów – rysunek 3.

Analizując dane przedstawione na rysunku 2, zauważa 
się, że połowa pracowników UMW wykorzystuje w swych 
podróżach różnego rodzaju środki transportu zbiorowego, 
w tym 45,5% badanych jako główną formę przemieszcza-
nia się, wybiera środki miejskiej komunikacji zbiorowej 
(autobus, tramwaj), 3,0% – transport kolejowy, a 0,6% – 
środki obsługiwane przez operatorów realizujących prze-
wozy zamiejskie. Komunikacja autobusowa i tramwajowa 
jest wykorzystywana w największym stopniu przez osoby 
zatrudnione w budynkach UMW przy ulicy Strzegomskiej, 
przy placu Nowy Targ/ulicy Bernardyńskiej oraz alei Kromera 

Rys. 1. Lokalizacje obiektów Urzędu Miasta Wrocławia na mapie miasta.
Źródło: opracowanie własne. 
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i oscyluje na podobnym poziomie (średnio ok. 50%), nato-
miast w przypadku pozostałych obiektów przekracza nieco 
ponad 40%. 

Niepokojąco duży jest udział podróży realizowanych 
przez pracowników samochodem (rys. 2), wynoszący łącznie 
dla wszystkich kompleksów około 35% (26,1% – podróże 
realizowane jako kierowca, 8,6% – jako pasażer). Dodatkowo 
około 2% badanych umawia się na wspólny dojazd do pracy, 
czyli podróżuje w systemie carpooling (na rys. 2 odpowiedzi: 
„samochodem jako kierowca podwożący współpracowników 
do pracy” oraz „samochodem jako pasażer podwożony do 
pracy przez współpracownika”). Jednoosobowe podróże sa-
mochodem są wykonywane najczęściej przez osoby zatrud-
nione w obiektach UMW przy alei Kromera, przy ulicy 
Strzegomskiej oraz przy alei Zapolskiej/Bogusławskiego/ 
Świdnickiej, w przypadku których odsetek ten waha się od 
28,0% do 32,4%. Najmniejszy udział komunikacji indywi-
dualnej odnotowano dla obiektów UMW usytuowanych 
w ścisłym centrum miasta, zapewne z uwagi na ich lokaliza-
cję, problemy związane z parkowaniem oraz dobrą ofertę ko-
munikacji zbiorowej. 

środkami miejskiej komunikacji zbiorowej (rys. 3). 
Podobnie jak w przypadku pracowników podkreślić należy 
dosyć pokaźny odsetek przejazdów wykonywanych rowe-
rem (9%) oraz podobny udział podróży pieszych. 

Zarówno w przypadku pracowników, jak i klientów 
jednoosobowe podróże samochodem realizowane są głów-
nie ze względu na wygodę, oszczędność czasu podróży 
oraz realizację w tym dniu także innych podróży. 
Natomiast najczęstsze motywy korzystania ze środków 
komunikacji zbiorowej są następujące: oszczędność kosz-
tów podróży, brak samochodu oraz brak możliwości za-
parkowania samochodu (podkreślane przez pracowni-
ków), a także dobra oferta komunikacji zbiorowej (wska-
zywane przez klientów). Jednoślad użytkowany jest w do-
jazdach do UMW w większości z uwagi na dbałość 
o zdrowie/kondycję, oszczędność czasu podróży oraz 
łatwość dojazdu/uniezależnienie od korków. Respondenci 
podkreślali także, że po prostu lubią jeździć rowerem. 
Natomiast podróże piesze odbywane są przez wzgląd na 
bliskość miejsca zamieszkania oraz dbałość o zdrowie 
i kondycję.

Rys. 2. Środek transportu dominujący, wykorzystany w podróżach pracowników do obiektów 
UM Wrocławia.

Rys. 3. Środki transportu wykorzystane w dojazdach klientów do obiektów UMW.  
Opracowanie: K. Solecka.

Zaznaczyć również warto, że dość wysoki, jak na wa-
runki polskie, jest odsetek pracowników korzystających 
z jednośladu – 7,8% (w sezonie zimowym odsetek ten 
spada do ok. 4,2%). Dojazdy rowerem deklarowało blisko 
12% ankietowanych zatrudnionych w budynku UMW 
przy ulicy Strzegomskiej oraz ponad 10% pracujących 
w budynkach przy placu Nowy Targ/ulicy Bernardyńskiej. 
W pozostałych przypadkach udział ten też jest dość wyso-
ki i wynosi nieco ponad 5%. Pieszo do miejsca pracy po-
dróżuje średnio 6,2% pracowników. Najczęściej są to oso-
by zatrudnione w centrum Wrocławia. Ponadto obserwuje 
się śladowe ilości pracowników podróżujących skuterem 
oraz motocyklem. 

Wyższy niż w przypadku pracowników jest udział do-
jazdów wykonywanych samochodem przez klientów UMW 
(rys. 3). 34% badanych deklaruje podróże odbywane pojaz-
dem prywatnym jako kierowca, a 6% – jako pasażer. 
Łącznie udział podróży realizowanych samochodem kształ-
tuje się na tym samym poziomie, co procent dojazdów 

czynniki zachęcające do rezygnacji z samochodu na rzecz 
transportu zbiorowego i podróży odbywanych rowerem
Badania objęły również analizę czynników stymulujących 
pracowników i klientów do rezygnacji z samochodu w po-
dróżach do UMW. Ankietowanych, obecnie korzystających 
z samochodów, pytano o czynniki zachęcające do korzy-
stania z transportu zbiorowego i roweroweego (a w przy-
padku pracowników – do dojazdów w systemie carpooling), 
związane z poprawą warunków infrastrukturalnych, orga-
nizacyjnych lub wdrażaniem instrumentów finansowych. 
Odpowiedzi respondentów odnośnie warunków korzysta-
nia z komunikacji zbiorowej przedstawiono w tabeli 1 oraz 
na rysunku 4, a w przypadku komunikacji rowerowej – 
w tabeli 2 i na rysunku 5.

Wśród najważniejszych czynników wskazywanych przez 
pracowników podróżujących obecnie do pracy samocho-
dem, zachęcających ich do zmiany środka transportu na 
komunikację zbiorową, wymienić należy: dopłaty do bile-
tów okresowych lub ich finansowanie przez pracodawcę, 
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skrócenie czasu jazdy pojazdami komunikacji zbiorowej, 
przesunięcie godzin rozpoczynania i zakończenia pracy 
poza godziny szczytu oraz zapewnienie nowoczesnego ta-
boru komunikacji zbiorowej (tabela 1). 

W odniesieniu do dojazdów realizowanych do obiektów 
UMW przy placu Nowy Targ/ul. Bernardyńskiej oraz ulicy 
Strzegomskiej ważne wydaje się być również zwiększenie po-
jemności pojazdów komunikacji zbiorowej na liniach gwa-
rantujących dostęp do tych budynków. Osoby zatrudnione 
w obiektach UMW przy ulicy Strzegomskiej, Kotlarskiej/
Rynek/Sukiennice wskazywały także na konieczność zwięk-
szenia częstotliwości kursowania linii obsługujących przy-
stanki zlokalizowane w pobliżu UMW, a pracownicy budyn-
ku UMW przy alei Kromera – na potrzebę zmiany trasy 
przebiegu linii, z której potencjalnie mogliby korzystać. 
Czynnikiem mogącym mieć duży wpływ na realizację dojaz-
dów do UMW przy ulicy Strzegomskiej wydaje się być zmia-
na usytuowania przystanku w kierunku Urzędu . Dodatkowo, 
wśród innych czynników wskazywanych wielokrotnie przez 
respondentów, wymienić można: zapewnianie bezpośrednich 
połączeń oraz czystości w pojazdach komunikacji miejskiej, 
a także zagwarantowanie miejsc siedzących dla osób star-
szych i zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych. 

Z kolei klienci UMW jako czynniki zachęcające do rezy-
gnacji z samochodu na rzecz komunikacji zbiorowej (rys. 4) 
najczęściej wskazywali: skrócenie czasu jazdy środkami ko-
munikacji zbiorowej oraz zapewnienie nowoczesnego taboru, 
w tym dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Podkreślano również potrzebę wprowadzenia pojazdów ko-
munikacji zbiorowej o większej pojemności oraz sugerowano 
zwiększenie częstotliwości kursowania linii obsługujących 
przystanki zlokalizowane w pobliżu obiektów UMW. 

Wśród najważniejszych czynników zachęcających do 
zmiany środka lokomocji na rower, zarówno pracownicy, 
jak i klienci wskazywali: budowę lub uzupełnienie tras ro-
werowych oraz zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla 
rowerów na terenie obiektów Urzędu (tabela 2 i rys. 5). 
Dodatkowo pracownicy podkreślali potrzebę zapewnienia 
możliwości skorzystania z przebieralni i pryszniców na tere-
nie obiektów Urzędu oraz oferowania przez pracodawcę 
zachęt finansowych np. w postaci dopłaty do zakupu rowe-
ru, klienci zaś – konieczność lokalizacji stacji roweru 
Wrocławskiego Roweru Miejskiego w sąsiedztwie miejsca 
zamieszkania oraz w pobliżu obiektów Urzędu. Ponadto 
należy zwrócić uwagę na wysoki odsetek odpowiedzi pra-
cowników: „nic mnie nie zachęci” do jazdy rowerem – wy-
noszący, w zależności od obiektu, od 14% do 25%. 

Inne czynniki zachęcające do jazdy jednośladem, propo-
nowane już przez samych ankietowanych, w przypadku pra-
cowników dotyczyły stworzenia systemu rozwożenia dzieci 
do szkół/przedszkoli/ żłobków, możliwości darmowego ko-
rzystania z wypożyczalni roweru miejskiego, dostępności 
rynkowej roweru trzyosobowego (ze względu na dowóz dzie-
ci do szkoły) oraz wprowadzenia elastycznego czasu pracy. 
Wśród podawanych przez klientów „innych czynników” naj-
większy odsetek dotyczył odpowiedzi: „nic mnie nie zachęci”, 
„posiadanie roweru” oraz „lepszy stan zdrowia”. 

Czynniki zachęcające pracowników do zmiany środka transportu 
 na komunikację zbiorową
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Dopłaty do biletów okresowych lub 
ich finansowanie 20 16 14 15 15

Skrócenie czasu jazdy pojazdami 
komunikacji zbiorowej 16 10 20 7 15

Przesunięcie godzin rozpoczynania 
i zakończenia pracy 15 11 22 19 14

Zapewnienie nowoczesnego taboru 10 11 8 4 10

Inne 10 15 8 7 10

Większa pojemność pojazdów 
komunikacji zbiorowej 8 13 0 11 7

Zwiększenie częstotliwości kurso-
wania linii obsługujących przystan-
ki zlokalizowane w pobliżu Urzędu 

7 3 8 11 10

Zmiana trasy przebiegu linii, z któ-
rej mogłaby Pani/Pan korzystać 5 3 14 7 7

Możliwość skorzystania z parkingu 
Park & Ride 3 5 0 0 5

Wprowadzenie dodatkowej linii 
obsługującej przystanki zlokalizo-
wane w pobliżu Urzędu 

3 7 3 4 1

Zmiana lokalizacji przystanku, 
z którego potencjalnie mogłaby 
Pani/Pan korzystać 

2 3 3 15 4

Zapewnienie informacji na terenie 
Urzędu o funkcjonowaniu komuni-
kacji zbiorowej 

1 2 0 0 0

Możliwość zakupu biletów na 
terenie UMW 1 0 0 0 4

Możliwość skorzystania z parkingu 
Bike & Ride 0 0 0 0 0

Nic mnie nie zachęci 0 0 0 0 0

Tabela 1

Rys. 4. Czynniki zachęcające klientów do zmiany środka transportu na komunikację zbiorową. 
Opracowanie: K. Solecka.
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Tabela 2

Czynniki zachęcające pracowników do zmiany środka transportu  
na rower
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Budowa lub uzupełnienie tras 
rowerowych 22 21 21 24 20

Możliwość skorzystania z prze-
bieralni i pryszniców na terenie 
obiektów Urzędu

17 20 11 8 15

Nic mnie nie zachęci 14 22 17 20 25

Zachęty finansowe za codzienny 
dojazd rowerem do pracy oferowa-
ne przez pracodawcę

11 13 12 4 7

Zwiększenie liczby monitorowa-
nych i zadaszonych miejsc par-
kingowych dla rowerów na terenie 
obiektów Urzędu

10 3 11 12 13

Zachęty finansowe np. w postaci 
dopłaty do zakupu roweru ofero-
wane przez pracodawcę

7 6 14 16 5

Lokalizacja stacji WRM 5 4 5 0 5

Zapewnienie bezpiecznego za-
mykanego parkingu rowerowego 
w miejscu zamieszkania

4 5 8 8 3

Inne 4 3 1 0 3

Możliwość skorzystania z narzędzi 
do serwisu roweru w razie awarii 3 2 0 8 2

Zapewnienie informacji na terenie 
Urzędu 2 2 2 0 2

Rys. 5. Czynniki zachęcające klientów do zmiany środka transportu na rower.  
Opracowanie: K. Solecka.

Możliwość podróżowania do pracy w systemie carpooling
Pracownicy odpowiadali na pytanie dotyczące obecnego ich 
uczestnictwa w dojazdach do pracy odbywanych w syste-
mie carpooling. Okazało się, że jest to niezbyt popularna for-
ma przemieszczania się – do wszystkich obiektów UMW 
średnio odbywanych jest 8% podróży w systemie carpooling, 
a najwięcej takich przejazdów (11–12% odpowiedzi) de-
klarują osoby zatrudnione w obiektach usytuowanych poza 
centrum miasta. Choć liczba uczestników systemu carpo-
oling nie jest wysoka, badani prawidłowo identyfikują ko-
rzyści płynące z podróżowania do miejsca pracy w ten spo-
sób. Najważniejsze korzyści, jakie w opinii respondentów, 
można odnieść w przypadku dzielenia się miejscem w sa-
mochodzie, to: zmniejszenie kosztów podróży, zmniejszenie 
zatłoczenia na drogach, zmniejszenie zapotrzebowania na 

miejsca parkingowe oraz zmniejszenie emisji szkodliwych 
zanieczyszczeń. Ankietowani wskazują także gwarancję do-
jazdu do pracy w razie awarii prywatnego samochodu.

Na pytanie o chęć uczestnictwa w systemie carpooling 
respondenci odpowiadali w większości twierdząco (56% 
odpowiedzi), przy czym obserwuje się większą chęć do po-
dróżowania w systemie jako pasażer (27% odpowiedzi) lub 
wymiennie jako kierowca lub pasażer (24%), niż tylko jako 
kierowca (5%). 7% wszystkich respondentów, dla których 
samochód był dominującym środkiem transportu w dniu 
badania (osoby podróżujące samochodem jako kierowca) 
deklaruje chęć uczestnictwa w programie. 

Czynniki, które wydają się być ważne dla respondentów 
deklarujących możliwość zaangażowania się we wspólne 
przejazdy to: bliskość zamieszkania i punktualność partne-
rów. Nieco mniej ważne są: to, że osoba jest palaczem, kul-
tura osobista, dłuższy czas znajomości, wypłacalność finan-
sowa oraz miłe usposobienie. Ponad 6% osób nie ma zdania 
w tym temacie, a inne czynniki wskazywane przez ankieto-
wanych to: „żeby ta osoba nie krytykowała mojego stylu 
jazdy”, „dostosowanie się do godzin pracy”. Czynniki takie 
jak płeć, czy wiek wydają się nie mieć większego znaczenia. 
Osoby które nie deklarowały chęci uczestnictwa w progra-
mie swoją decyzję motywowały przede wszystkim: brakiem 
niezależności, koniecznością zawożenia/odbierania dzieci 
do/z przedszkola/szkoły, realizacją innych celów podróży 
przed lub po pracy oraz tym, iż lubią podróżować rowerem 
lub środkami komunikacji zbiorowej. 

Realizacja podróży służbowych
Pracownicy UMW, z racji wykonywanej pracy, odbywają 
w ciągu dnia wiele podróży służbowych. Środki transpor-
tu wykorzystywane przez nich najczęściej w podróżach 
służbowych to środki komunikacji zbiorowej (tab. 3), choć 
udział podróży odbywanych samochodem, zarówno służbo-
wym, jak i prywatnym, jest także wysoki, w szczególności 
w odniesieniu do osób zatrudnionych w obiektach UMW zlo-
kalizowanych przy placu Nowy Targ/ulicy Bernardyńskiej 
oraz przy alei Kromera i ulicy Strzegomskiej. Pracownicy 
obiektów położonych w centrum miasta przemieszczają się 
także pieszo oraz korzystają z roweru. 

Czynnikami wskazywanymi przez osoby realizujące po-
dróże służbowe samochodem jako te, które zachęciłyby ich 
do wyboru innego środka lokomocji, to przede wszystkim: 
skrócenie czasu przejazdu środkami komunikacji zbioro-
wej, dobre skomunikowanie komunikacją zbiorową do 
celu podróży, możliwość zakupu biletu przez pracodawcę 
na przejazdy komunikacją zbiorową lub dopłaty do biletu 
okresowego. Istotne wydają się być również: ułatwienie 
dostępu do roweru służbowego, zwiększenie częstotliwości 
kursowania komunikacji autobusowej i tramwajowej, po-
prawa komfortu podróży oraz zapewnienie punktualność 
kursowania i czystości w środkach komunikacji zbiorowej, 
a także ładna pogoda umożliwiająca skorzystanie z rowe-
ru. 16% osób obecnie korzystających z samochodu w po-
dróżach służbowych nic nie zachęci do zmiany środka lo-
komocji. 



TransporT miejski i regionalny 12 2014

30

Podsumowanie 
Wyniki badań ankietowych pozwoliły na sfomułowanie 
wniosków pomocnych w następnym etapie wdrażania pro-
jektu do określenia działań niezbędnych do realizacji planu 
mobilności. Wnioski te przedstawiono poniżej. 

Blisko połowa pracowników korzysta w podróżach 
do UMW ze środków komunikacji zbiorowej, jednakże 
dosyć wysoki jest również odsetek dojeżdżających ko-
munikacją indywidualną. W przypadku klientów udział 
samochodów w podróżach jest wyższy niż dla pracowni-
ków i równy procentowi przejazdów komunikacją zbio-
rową. Koniecz ne jest więc wprowadzanie przez władze 
Urzędu działań, które w konsekwencji mogłyby dopro-
wadzić do zwiększenia udziału komunikacji zbiorowej, 
obniżenia udziału komunikacji indywidualnej oraz 
zwiększenia napełnienia pojazdów w dojazdach do 
obiektów UMW. Dość wysoki, jak na warunki krajowe, 
jest udział podróży wykonywanych rowerem, szczególnie 
w odniesieniu do obiektów UMW usytuowanych w cen-
trum miasta – polityka transportowa prowadzona przez 
władze Urzędu powinna mieć na celu przynajmniej jego 
utrzymanie, a docelowo – zwiększenie dojazdów realizo-
wanych jednośladem. 

Ankietowani podróżują do obiektów UMW samocho-
dem głównie ze względu na oszczędność czasu, wygodę oraz 
realizację innych celów podróży w tym samym dniu. Aby 
więc zaoferować pracownikom i klientom konkurencyjne, 
w stosunku do samochodu, formy lokomocji, władze UMW 
powinny przede wszystkim dążyć do wdrażania działań do-
tyczących poprawy warunków podróży, w tym zadbać 
o skrócenie czasu przejazdu i poprawę komfortu, a także re-
alizować rozwiązania dla zapewnienia spójnej i gęstej sieci 
tras rowerowych.

Pracownicy i klienci podróżują do obiektów UMW środ-
kami komunikacji zbiorowej głównie ze względu na oszczęd-
ność na kosztach podróży, brak samochodu, brak możliwości 
zaparkowania samochodu oraz dobrą ofertę komunikacji 
zbiorowej. Należałoby zatem sukcesywnie podnosić jakość 
usług komunikacji zbiorowej, tak, aby zatrzymać obecnych 
jej użytkowników, w tym osoby, które nie nabyły jeszcze sa-
mochodu. 

Skuteczne w zakresie potencjalnej rezygnacji z samo-
chodu wydają się być czynniki, które według wskazań re-
spondentów podróżujących obecnie samochodem mogły-
by ich zachęcić do podróżowania komunikacją zbiorową: 
skrócenie czasu jazdy pojazdami komunikacji zbiorowej, 
zapewnienie nowoczesnego taboru o większej pojemności 
oraz zwiększenie częstotliwości kursowania linii obsługu-
jących przystanki zlokalizowane w pobliżu obiektów 
UMW. W przypadku pracowników, efektywne mogą 
okazać się dodatkowo dopłaty do biletów okresowych 
oraz przesunięcie godzin rozpoczynania i zakończenia 
pracy. Natomiast wśród najważniejszych czynników za-
chęcających do zmiany środka transportu na rower klu-
czowe znacznie wydaje się mieć budowa oraz uzupełnia-
nie tras rowerowych, zwiększenie liczby monitorowanych 
i zadaszonych miejsc parkingowych dla rowerów oraz 
rozbudowa systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego. 
Zachęcanie pracowników może się również odbywać po-
przez zapewnienie możliwości skorzystania z przebieralni 
i pryszniców na terenie obiektów UMW oraz zachęt fi-
nansowych np. w postaci dopłat do zakupu roweru.

Większość pracowników odpowiada twierdząco na pyta-
nie o chęć przystąpienia do systemu carpooling, przy czym 
więcej deklaracji odnotowano w odniesieniu do podróżowa-
nia w systemie jako pasażer lub wymiennie, jako, kierowca 
lub pasażer. Władze UMW powinny promować carpooling 
oraz umożliwić kontakt osobom zainteresowanym uczestnic-
twem np. poprzez stworzenie platformy wymiany informacji 
o potencjalnych użytkownikach. 

Czynnikami, które mogłyby pozwolić na ograniczenie sa-
mochodu w podróżach służbowych, są niejednokrotnie już 
podkreślane – skrócenie czasu przejazdu środkami komuni-
kacji zbiorowej, wyższa częstotliwość kursowania, zapewnie-
nie punktualności kursowania oraz poprawa komfortu po-
dróży. Duże znacznie może mieć zapewnienie lepszego dostę-
pu do służbowego biletu okresowego, możliwość zakupu bi-
letu komunikacji zbiorowej przez pracodawcę oraz zaofero-
wanie dostępu do roweru służbowego.
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Środki komunikacji zbiorowej 54 47 64 58 36

Podróże piesze 20 16 0 0 43

Samochód służbowy 13 25 15 34 15

Samochód prywatny 10 6 21 8 5

Rower 3 6 0 0 1

*obiekty zlokalizowane w centrum miasta

Tabela 3
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Wyniki badań dwukierunkowego ruchu  
rowerowego na ulicach jednokierunkowych 
oraz wdrożenia śluz dla rowerów  
na skrzyżowaniach1

Streszczenie. W artykule przedstawiono wnioski z przeprowadzonych 
jesienią 2013 roku badań konfliktów pomiędzy rowerzystami i innymi 
uczestnikami ruchu na ulicach jednokierunkowych, gdzie dopuszczono 
ruch rowerów pod prąd, a także na wyznaczonych w obrębie skrzyżowań 
śluzach rowerowych. Poligony badawcze zostały zlokalizowane w czte-
rech miastach: Gdańsku, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Badania 
zostały podjęte z inicjatywy i na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju, w którym przeprowadzany jest obecnie proces zmian legisla-
cyjnych dotyczących ruchu rowerowego. Liczba rowerzystów w polskich 
miastach stale wzrasta, a jednym ze stymulatorów są udogodnienia infra-
strukturalne, takie jak budowa nowych dróg dla rowerów, wydzielanie na 
jezdni pasów tylko dla rowerzystów, nowe parkingi, fizyczne uspokajanie 
ruchu urządzeniami brd, a także dopuszczanie ruchu rowerów pod prąd 
na ulicach jednokierunkowych oraz wyznaczanie śluz rowerowych na wlo-
tach skrzyżowań. Ostatnie dwa rozwiązania wzbudzają obecnie najwięcej 
emocji w środowiskach inżynierów, urzędników odpowiadających za za-
rządzanie ruchem i aktywistów rowerowych, głównie z powodu niejedno-
znacznych zapisów prawnych, ale również niewystarczającej liczbie badań 
w zakresie bezpieczeństwa rozwiązań. To powoduje, iż w jednych miastach 
kontraruch i śluzy rowerowe są wprowadzane projektami organizacji ru-
chu, w innych opornie lub w ogóle. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, 
przygotowano i przeprowadzono w okresie dwóch dni roboczych obser-
wacje wybranych poligonów badawczych z wykorzystaniem techniki wi-
deo, na podstawie których powstał raport dla Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju. Niniejszy artykuł zawiera jego najważniejsze wnioski.
Słowa kluczowe: ruch rowerowy, inżynieria ruchu, ruch miejski 

Wprowadzenie
Dopuszczanie ruchu rowerów „pod prąd” na ulicach jedno-
kierunkowych w Polsce wywołuje w obecnej sytuacji prawnej 
sporo emocji, a podejście do tej kwestii organów zarządza-
jących ruchem w miastach jest mocno rozbieżne. Są takie 
miasta jak Gdańsk czy Radom, gdzie interpretuje się prze-
pisy na korzyść rowerzystów i dopuszcza ruch rowerów pod 
prąd za pomocą oznakowań pionowego oraz poziomego, 
a na ulicach niższych klas wyłącznie za pomocą oznakowania 
pionowego, czyli popularnej tabliczki T-22. W Krakowie za-
kłada się, iż dopuszczanie tego typu ruchu może się odbywać 
wyłącznie po wyznaczonym „kontrapasie” rowerowym, choć 
doświadczalnie od roku dopuszczono ruch bez oznakowania 
poziomego na jednej z wąskich ulic w ścisłym centrum. Są 
jednak takie miasta jak Warszawa, gdzie dopuszczanie ruchu 
rowerów pod prąd ulic jednokierunkowych odbywa się po 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2014. Wkład autorów w publikację: Ł. Franek 
75%, T. Kulpa 25%,

spełnieniu bardzo rygorystycznych zasad, co przekłada się na 
małą liczbę realizacji. Są również miasta, które takich rozwią-
zań nie wprowadzają właściwie w ogóle.

Podobna sytuacja dotyczy możliwości wyznaczania śluz 
dla rowerów, która po raz pierwszy została opisana w 2011 
roku w ustawie Prawo o ruchu drogowym, jednak wciąż nie 
istnieją do niej przepisy wykonawcze w odpowiednich roz-
porządzeniach wymienionych w następnym rozdziale. W efek-
cie śluzy rowerowe można spotkać w niewielu polskich 
miastach (np.: Gdańsk, Wrocław, Kraków).

Mając na uwadze występujące problemy, w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju podjęto prace nad uściśleniem 
przepisów i jednoznacznym określeniem zasad dla tego 
typu rozwiązań. Dla oszacowania poziomu ich bezpieczeń-
stwa zdecydowano o wykonaniu kontrolnych obserwacji 
istniejących poligonów, w sumie 14 ulic jednokierunko-
wych z dopuszczonym ruchem rowerów pod prąd oraz 
7 wlotów skrzyżowań z wyznaczonymi śluzami. W ciągu 
dwóch dni roboczych zarejestrowano materiał wideo na 
każdym z poligonów, obejmujący po kilkanaście godzin na-
grań (z wyłączeniem okresów późnonocnych, kiedy rowe-
rzystów nie ma). Następnie nagrania zostały poddane ob-
serwacji przez zespół projektowy i w razie potrzeby odtwa-
rzane kilkukrotnie. Możliwość wielokrotnego powtarzania 
filmu i konkretnej problematycznej sytuacji jest najwięk-
szym atutem badania konfliktów z wykorzystaniem techni-
ki wideo rejestracji. Wyniki obserwacji przedstawiono w ra-
porcie dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Regulacje prawne w Polsce w zakresie analizowanych 
rozwiązań technicznych
Zasady ruchu rowerowego w Polsce wynikają z następują-
cych przepisów:

•	 Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wied-
niu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz.U. z 1988 nr 5 poz. 40);

•	 Porozumienie Europejskie uzupełniające Konwencję 
o ruchu drogowym sporządzoną w Wiedniu dnia 8 li-
stopada 1968 r. (Dz.U. z 1988 r. nr 5 poz. 44);

•	 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodo-
we w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród 
w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 
1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. 
nr 78 poz. 483 ze zm.);
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•	 Konwencja o znakach i sygnałach drogowych, spo-
rządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz.U. 
z 1988 r. nr 5 poz. 42);

•	 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.),

•	 Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki mor-
skiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.);

•	 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków tech-
nicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warun-
ków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.);

•	 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 wrześ-
nia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarzą-
dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729);

•	 Rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw 
wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 
170, poz. 1393, z późn. zm.);

•	 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.).

Dopuszczenie dwukierunkowego	 ruchu	 rowerowego	 na	
drodze	 jednokierunkowej	 przy	 zastosowaniu	 oznakowania	
zarówno	pionowego,	 jak	 i	 poziomego jest opisane w Rozpo-
rządzeniu ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w spra-
wie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sy-
gnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Oznakowanie pionowe zostało opisane w punkcie 3.2.2, 
gdzie w ramach opisu zakresu stosowania znaku B-2 wspo-
mina się o stosowaniu pod nim tabliczki T-22, co wiąże się 
z kolei z obowiązkiem zastosowania na przeciwległym wlo-
cie tej samej tabliczki pod znakiem D-3 oraz pod znakami 
B-21 i B-22 na wlotach poprzecznych ulicy.

W rozporządzeniu nie wskazano jednoznacznie sposobu 
rozwiązania prowadzenia pasa dla rowerów o kierunku 
przeciwnym do pasa ruchu ogólnego z zastosowaniem 
oznakowania poziomego. Wspomniany punkt 3.2.2 milczy 
w tej kwestii, w załączniku nr 1, pkt. 7.2.18. opisane zosta-
ły zasady stosowania znaku F-18 (i pochodnych), przy czym 
nie wskazano możliwości stosowania go wraz z pasem dla 
rowerów. Warto zwrócić uwagę, że w pkt. 7.1.19 w zasto-
sowaniach znaku F-19 już wpisano możliwość wprowadza-
nia go na ulicach z pasami dla rowerów. Oznacza to, że przy 
prowadzeniu pasa dla rowerów o kierunku przeciwnym do 
pasa ruchu ogólnego nie trzeba stosować znaków z grupy 
F-18.

Brak jednoznaczności w zapisach rozporządzenia w spra-
wie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sy-
gnałów drogowych rodzi znaczne problemy z interpretacją 
zasad	wprowadzania	 dwukierunkowego	 ruchu	 rowerów	
na	ulicach	jednokierunkowych	bez	stosowania	oznakowa-

nia	poziomego. Nie określono warunków stosowania, loka-
lizacji i sposobu oznakowania takich rozwiązań. Część za-
rządzających ruchem interpretując ten fakt twierdzi, iż roz-
wiązanie zakładające dwukierunkowy ruch rowerowy bez 
zastosowania oznakowania poziomego jest niedopuszczal-
ne. Jednak zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia (pkt 
1.2.) oznakowaniu poziomemu podlegają na całej długości 
drogi krajowe i wojewódzkie w zakresie linii segregacyj-
nych o szerokości jezdni 6 metrów i większej. Wyłącznie na 
drogach powiatowych i gminnych zaleca się stosować zasa-
dę oznakowania poziomego jak na drogach krajowych i wo-
jewódzkich, a zakres oznakowania może być ograniczony 
przez organ zarządzający ruchem do miejsc niebezpiecz-
nych. 

Odnosząc się do przepisów Prawo o ruchu drogowym 
zgodnie z definicją zawartą w tej ustawie „pas ruchu” jest 
„oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi”, jed-
nak już „pas ruchu dla rowerów” wymaga oznaczenia „od-
powiednimi znakami drogowymi”. Oznacza to, że treść 
definicji nie określa ściśle, jakie znaki mają być zastosowane 
do oznaczenia (pionowe czy poziome). 

Interpretując powyższe zapisy na korzyść rowerzystów, 
część zarządzających ruchem wykorzystuje nieścisłości, do-
puszczając ruch na ulicach jednokierunkowych, bez wyty-
czania kontrapasa oznakowaniem poziomym.

Pojęcie śluzy dla rowerów pojawiło się w polskim po-
rządku prawnym wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 
1 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. 
2011 nr 92 poz. 530). Akt ten miał na celu dostosowanie 
przepisów do wymogów Konwencji o ruchu drogowym, spo-
rządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 roku (Dz. U. 
z 1988 r. nr 5 poz. 40 i 44) oraz jej zmian z 2006 roku oraz 
umożliwienie lepszej organizacji ruchu w celu promocji ru-
chu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa rowerzystów. 

Zgodnie z zawartą w art. 2 pkt 5a ustawy definicją po-
przez śluzę dla rowerów rozumie się: część jezdni na wlocie 
skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu 
przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku 
jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi 
znakami drogowymi. 

Sposób oznakowania, lokalizacja i warunki stosowania 
powinny, zgodnie z zapisami ustawy, zostać określone 
w odpowiednich rozporządzeniach, czyli ministrów infra-
struktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 
31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogo-
wych oraz ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 
roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach. Takich zapisów jednak do dnia dzisiejszego 
nie ma, a to z kolei spowodowało, iż większość organów 
odpowiedzialnych za zarządzanie drogami śluz rowero-
wych nie wytycza. Od tej zasady istnieją wyjątki, jak na 
przykład Wrocław, gdzie powstało pierwsze takie rozwią-
zanie w Polsce, Gdańsk oraz Kraków, gdzie śluzy powsta-
ły w ramach projektu doświadczalnego.
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Regulacje prawne zagranicą w zakresie  
analizowanych rozwiązań technicznych
W innych państwach wytyczne techniczne posiadają często 
inną strukturę normalizacji i statusu prawnego w stosun-
ku do odpowiedników ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
Rozwiązania szczegółowe, również z zakresu organizacji ruchu, 
nie posiadają rangi ustawy lub rozporządzenia. Część stoso-
wanych rozwiązań ma charakter wyłącznie katalogu dobrych 
rozwiązań określającym dopuszczalność stosowania rozwiązań 
w praktyce inżynierskiej. Tego typu hierarchia przepisów jest 
korzystna z punktu widzenia spójności przepisów i umożliwia 
aktualizację w miarę wzrostu wiedzy i doświadczeń.

W Niemczech przepisy zezwalają na wprowadzenie ruchu 
rowerowego pod prąd na ulicach jednokierunkowych, na któ-
rych dopuszczalna prędkość jest nie większa niż 30 km/h. 
Konieczna jest wystarczająca szerokość jezdni (nieokreślona 
w sposób jednoznaczny). Przy większym natężeniu ruchu po-
jazdów ciężarowych lub pojazdów komunikacji zbiorowej mi-
nimalna szerokość pasa ruchu wynosi 3,5 metra. Wprowadzenie 
ruchu rowerowego „pod prąd” na węższych jezdniach może 
zostać zastosowane w pojedynczych przypadkach, gdy ze 
względu na natężenie ruchu lub długość ulicy prawdopodo-
bieństwo spotkania się pojazdu oraz roweru jest niskie.

Kontrapasy rowerowe mogą być wykonane jako tzw. pasy 
ochronne (Schutzstreifen) lub jako pasy rowerowe (Radfa h-
rstreifen). Zgodnie z przepisami pasy ochronne są częściami 
jezdni przeznaczonymi dla rowerzystów wyznaczonymi za po-
mocą linii przerywanej oraz oznakowanymi sylwetką roweru 
powtórzoną w regularnych odstępach. Pasy rowerowe są pasa-
mi ruchu dla rowerów oznakowanymi linią ciągłą oraz odpo-
wiednikiem znaku C-13. Zastosowanie linii ciągłej nakłada na 
rowerzystów obowiązek korzystania z nich.

W Niemczech funkcjonuje również nietypowe, ale i nie-
zwykle ciekawe rozwiązanie, czyli ulice rowerowe z dopusz-
czonym ruchem pojazdów i motocykli, tzw. Fahrradstraße 
(fot.1). Na ulicach rowerowych obowiązuje zakaz porusza-
nia się jakichkolwiek innych pojazdów poza rowerami, 
z wyjątkiem sytuacji, gdy został taki ruch dopuszczony od-
powiednim znakiem. Na ulicach rowerowych obowiązuje 
ograniczenie prędkości do 30 km/h, zakazane jest utrud-
nianie jazdy rowerzystom, którzy mogą jechać obok siebie.

Śluzy rowerowe wyznacza się na wlotach skrzyżowań 
z sygnalizacją świetlną, na których występują długie czasy 
trwania sygnału czerwonego. Śluzy powstają poprzez cof-
nięcie o 3 do 5 metrów linii zatrzymania dla pojazdów sil-
nikowych i wyznaczeniu przed nią przestrzeni przeznaczo-
nej dla rowerów. W razie możliwości należy łączyć śluzy z pa-
sami ochronnymi i rowerowymi tak, aby umożliwić rowe-
rzystom omijanie pojazdów oczekujących na sygnał zielony.

We Francji, zarówno w strefach zamieszkania, jak i w stre-
fach ograniczonej prędkości do 30 km/h, ruch rowerowy jest 
ustawowo dopuszczony w obydwu kierunkach na wszystkich 
ulicach, z wyjątkiem sytuacji, gdy rozwiązanie takie zostanie 
zakwestionowane przez uprawniony organ. W przypadku do-
puszczenia ruchu rowerowego „pod prąd” wlot ulicy zamknię-
ty dla ruchu samochodów należy oznaczyć kombinacją zna-
ków B1 oraz odpowiedników znaków B-2 i T-22.

Na wlocie otwartym dla pojazdów samochodowych na-
leży zastosować znak o podobnej konstrukcji i znaczeniu 
jak polski znak F-18. Te znaki muszą zostać powtórzone za 
każdym skrzyżowaniem. W przypadku zastosowania odpo-
wiedników znaków B-21 i B-22, należy obowiązkowo uzu-
pełnić je o odpowiednik tabliczki T-22.

W sytuacji wyznaczenia śluzy rowerowej jej długość powin-
na wynosić od 3 do 5 metrów. Oznakowanie pasa filtrującego 
znakiem pionowym stosowanym do znakowania pasów rowero-
wych bez obowiązku korzystania z nich nie jest konieczne.

W przepisach brytyjskich rozróżnia się tzw. mandatory 
cycle lane (pas rowerowy w ciągu jezdni) oraz advisorycycle lane 
(pas wspomagający). Klasyczny pas rowerowy mandatory ma 
szerokość minimum 1,5 metra (lub 2,0 m) i jest oddzielony 
od ruchu ogólnego linią ciągłą grubości 15 centymetrów. 
Przeznaczony jest wyłącznie dla ruchu rowerowego i zabro-
nione są na nim inne manewry (parkowanie, zatrzymywanie 
itd.). Pas wspomagający advisory o zalecanej szerokości 2,0 
metry lub 1,5 metra, oddzielony linią przerywaną, stanowi 
„sugerowaną” trasę ruchu rowerzystów i dopuszcza się na 
nim przeplatanie z ruchem ogólnym.

Wytyczne brytyjskie wyróżniają cztery zasadnicze spo-
soby dopuszczenia ruchu rowerowego pod prąd:

•	 kontrapas z malowaniem poziomym – oddzielone 
ciągłą linią stosuje się na drogach o większych natęże-
niach ruchu i prędkościach rzeczywistych wynikają-
cych z pomiarów;

•	 kontrapas wspomagający – stosowany, gdy natężenia 
i prędkości są niższe oraz gdy geometria drogi nie po-
zwala zachować minimalnych wymiarów pasów na 
całej długości;

•	 dopuszczony ruch rowerowy bez oznakowania pozio-
mego – dla dróg lokalnych, najczęściej w obrębie 
stref prędkości 30 km/h (20-mph zone), konieczne 
jest odpowiednie oznakowanie na początku i końcu 
trasy, zaleca się także cykliczne powtórzenie znaków 
i piktogramów poziomych w ciągu drogi;

•	 śluza rowerowa w drogę pozornie jednokierunkową 
– rozwiązanie specyficzne dla warunków brytyjskich, 
w obszarach gęsto zurbanizowanych, gdzie poprzez 

Fot. 1. Fahrradstraße – ulica rowerowa z dopuszczonym ruchem samochodów osobowych 
i motocykli w Monachium (fot. zbiory własne).
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środki uspokojenia dąży się do ograniczenia ruchu 
tranzytowego przez drogi osiedlowe, na takiej drodze 
obowiązuje ruch dwukierunkowy, ale na jednym z jej 
wlotów wjazd jest zamknięty dla ruchu ogólnego i do-
puszczony tylko dla rowerzystów.

Badania funkcjonowania organizacji ruchu,  
w której dopuszczono dwukierunkowy ruch rowerowy  
na ulicach jednokierunkowych
Poligony badawcze wytypowane na podstawie konsultacji 
z oficerami rowerowymi w poszczególnych miastach objęły 
ulice z dopuszczonym ruchem rowerów pod prąd zarówno 
przy zastosowaniu oznakowania poziomego, jak i bez.

Odcinki ulic poddane obserwacji z wytyczonymi kon-
trapasami, to:

•	 Gdańsk – ul. Ogarna, ul. Stągiewna,
•	 Kraków – ul. Racławicka, ul. św. Anny, 
•	 Wrocław – ul. Ładna, ul. Kościuszki,
•	 Warszawa – ul. Oboźna (Dynasy), ul. Nowowiejska,

natomiast odcinki z dopuszczonym ruchem rowerów pod 
prąd wyłącznie na podstawie oznakowania pionowego D-3, 
B-22 oraz T-22, to:

•	 Gdańsk – ul. Pańska, ul. Burzyńskiego,
•	 Wrocław – ul. Smoluchowskiego, ul. Łaciarska,
•	 Kraków – ul. Warmijska,ul. Kluczborska.

Na żadnym z poligonów nie zidentyfikowano konflik-
tów, które przy niewielkiej różnicy w zachowaniu uczestni-
ków ruchu potencjalnie mogły przerodzić się w wypadek 
drogowy. Obserwacje przeprowadzone w czterech miastach 
potwierdziły brak przeciwwskazań do wytyczania kontrapa-
sów rowerowych nawet przy parkujących pojazdach, a przy-
kład takich poligonów jak ulica Pańska w Gdańsku stanowi 
silny argument za dopuszczeniem ruchu rowerów wyłącznie 
w oparciu o oznakowanie pionowe na ulicach, gdzie obowią-
zuje rzeczywiste uspokojenie ruchu samochodów. 

Najczęstszym zachowaniem nieprzepisowym ze strony 
rowerzystów jest jazda kontrapasem rowerowym w prze-
ciwnym kierunku do wyznaczonego, czyli zgodnie z ru-
chem ogólnym. Jest to zjawisko powszechne, około 30% 
cyklistów popełnia tego typu błąd (fot. 2 i 3).

Ze strony kierowców zidentyfikowano bardzo niebez-
pieczne zachowanie, czyli jazdę samochodem po kontrapa-
sie rowerowym. Rekordowa pod tym względem jest ulica 
Racławicka w Krakowie, gdzie w ciągu dwóch dni zareje-
strowano aż 13 takich pojazdów.

Ciekawym poligonem była ulica Pańska w Gdańsku, 
w his to rycznym centrum miasta, o szerokości jezdni 6,5 
metra, z parkowaniem jednostronnym równoległym oraz 
ukośnym. Obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 
30km/h. Ruch rowerów pod prąd został dopuszczony wy-
łącznie oznakowaniem pionowym. W ciągu 8 godzin 
pomiaru zano towano 82 rowerzystów, czyli średnio około 
10 na godzinę. Zgodnie z kierunkiem w ruchu ogólnym 
przemieściło się 45 rowerzystów, natomiast pod prąd 37, 
w tym 5 na odcinku pomiarowym wymijało się z pojazda-

Fot. 2. Prawidłowo poruszający się rowerzysta kontrapasem we Wrocławiu (fot. M. Kruszyna).

Fot. 3.  Rowerzysta poruszający się nieprzepisowo kontrapasem – Wrocław ul. Ładna (fot. 
M. Kruszyna).

Fot. 4. Przykład bezproblemowego dopuszczenia ruchu rowerowego pod prąd wyłącznie 
oznakowaniem pionowym – ul. Pańska w Gdańsku (fot. zbiory własne).

mi. Mimo sytuacji potencjalnie niebezpiecznych (nawet 
jazdy samochodów pod prąd) nie zanotowano żadnych 
konfliktów lub zdarzeń, nawet gdy parkujący pojazd „wy-
chylił się”, wymuszając na rowerzyście zmianę trajektorii 
ruchu. Prędkość rowerzysty i zachowanie kierowcy umożli-
wiły bezpieczne wyjście z sytuacji. Należy podkreślić na tej 
ulicy zjawisko symbiozy pomiędzy pieszymi, rowerzystami 
oraz samochodami. Dzięki niedużej prędkości pojazdów 
piesi swobodnie przemieszczają się nawet po jezdni (w tym 
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rodzice z dziećmi, co oznacza wysoki poziom poczucia bez-
pieczeństwa). Rowerzyści poruszali się za każdym razem po 
właściwej stronie jezdni (fot. 4).

Badania funkcjonowania śluz dla rowerów
Podobnie jak w przypadku ulic jednokierunkowych z ru-
chem rowerów pod prąd obserwacje poligonów z wyzna-
czonymi śluzami dla rowerów nie przyniosły żadnych sytu-
acji konfliktowych.

We Wrocławiu, w którym powstały pierwsze śluzy ro-
werowe w Polsce, zidentyfikowano trzy zachowania nie-
przepisowe ze strony rowerzystów:

•	 „przeciskanie się” pomiędzy samochodami do śluzy na 
wlocie wyposażonym w krótki pas filtrujący (fot. 5),

•	 przejeżdżanie pomiędzy śluzą typu I do śluzy typu II 
przez przejście dla pieszych przy wyświetlanym sy-
gnale czerwonym,

•	 przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych równoległe 
do wzlotów ze śluzami.

Zaobserwowano, iż bardzo często rowerzyści przed wyko-
naniem manewru skrętu w lewo nie wykorzystywali po-
wierzchni akumulacji w śluzie, tylko oczekiwali na zmianę 
sygnału przy prawej krawędzi jezdni (fot. 6).

Kierowcy popełniają najczęściej jeden poważny błąd, 
przecinając pasy filtrujące prowadzące do śluzy w celu zmia-
ny pasa ruchu przed samym skrzyżowaniem, jednak nie za-
notowano w związku z tym sytuacji konfliktowych.

W Krakowie śluzy rowerowe powstały dwa dni przed 
wykonaniem obserwacji, z założenia stanowiąc przykład 
dla sytuacji, w której takie rozwiązanie nie jest znane przez 
kierowców. Wyniki wypadły bardzo pomyślnie, ponieważ 
większość kierowców ustawiała się w kolejce prawidłowo, 
nie blokując pasa filtrującego (fot. 7).

Najważniejszym spostrzeżeniem w Gdańsku jest to, iż 45 
rowerzystów zarejestrowanych w ciągu dnia pomiarowego w cią-
gu ulicy Bażyńskiego, gdzie śluzy nie istnieją (niemal wszyscy 
w tej relacji), przejechała skrzyżowanie w sposób nieprawidło-
wy, wykorzystując chodnik i przejście dla pieszych, wobec do-
kładnie odwrotnej sytuacji w ciągu ulicy Wita Stwosza, gdzie 
odpowiednia infrastruktura istnieje i niemal wszyscy pokonali 
skrzyżowanie zgodnie z przepisami.

W jednym przypadku rowerzysta, chcąc wykorzystać 
śluzę typu II, wykonał manewr wjazdu najpierw wzdłuż kra-
wędzi łuku, skręcając w prawo, a następnie zawracając. Nie 
było w tym momencie żadnego pojazdu w sąsiedztwie, jed-
nak należy określić taki manewr (fot. 8) jako potencjalnie 
niebezpieczny w sytuacji równolegle skręcającego w prawo 
pojazdu. Jednym z wniosków z obserwacji jest propozycja 
poddania dodatkowej analizie stosowanego oznakowania 
pionowego informacyjnego (rys. 1) oraz poziomego dla śluzy 
typu II. Należałoby zweryfikować (np. badaniem ankieto-
wym), czy zastosowane oznakowanie na poligonie w ulicy 
Wita Stwosza nie sugeruje rowerzystom konieczności wyko-
nania niebezpiecznego manewru wjazdu na śluzę do lewo-
skrętu według trajektorii wskazanej powyżej (pomimo iż ta-
kie znaki są stosowane w miastach europejskich).

Fot. 5.  Przykład rowerzysty manewrującego pomiędzy pojazdami w celu dotarcia do pasa 
filtrującego znajdującego się w środkowej części jezdni (fot. M. Kruszyna)

Fot. 6.  Rowerzystka oczekująca przy prawej krawędzi śluzy przed wykonaniem manewru 
skrętu w lewo (fot. M. Kruszyna)

Fot. 7. Poprawne ustawianie się pojazdów wzdłuż pasa filtrującego w kolejce przed śluzą 
na ul. Królewskiej w Krakowie 24 godziny po jej wytyczeniu (fot. zbiory własne)

Fot. 8.  Potencjalnie niebezpieczna trajektoria wjazdu na śluzę typu II w Gdańsku, 
ul. Bażyńskiego (fot. zbiory własne)
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Rys. 1.  Wzór znaku informacyjnego o istnieniu śluzy 
rowerowej typu II zastosowanego w Gdańsku. 
Źródło: W. Kopeć

Obydwa gdańskie poligony potwierdziły potrzebę stoso-
wania śluz rowerowych poprzez wyraźnie mniejszą liczbę za-
chowań nieprzepisowych ze strony rowerzystów przy prze-
jeździe przez skrzyżowanie, z wlotów na których śluza istnie-
je w porównaniu do wlotów bez tego typu infrastruktury.

Wnioski z przeprowadzonych obserwacji
1. Pierwszym i podstawowym wnioskiem z przeprowadzo-

nych badań jest kwestia niskiej kultury jazdy oraz nie-
stosowania się do przepisów ruchu drogowego zarówno 
ze strony kierowców samochodów, jak i rowerzystów. 
Jako przykład niech posłuży to, iż w ciągu 8 godzin 
pomiaru na jednej z ulic w Gdańsku pod prąd przeje-
chały trzy samochody, a w Krakowie dwa razy więcej.

2. Nie zidentyfikowano żadnych zdarzeń drogowych lub 
konfliktów pomiędzy rowerzystami i samocho dami 
w odniesieniu do wszystkich poligonów badawczych.

3. Ruch rowerów w strefie zamieszkania, gdzie na jezdni 
przy rzeczywiście uspokojonej prędkości pojazdów odby-
wa się razem z pieszymi, określić należy jako bezproble-
mowy i bezpieczny, zatem nie jest konieczne wyznaczanie 
pasów ruchu.

4. Rowerzyści nie są chętni do zajmowania przestrzeni w ślu-
zie przed pojazdami podczas oczekiwania na manewr skrę-
tu w lewo, pozostając przy prawej krawędzi. Jedną z do-
mniemanych przyczyn może być możliwość wsparcia nogi 
na krawężniku bez schodzenia z roweru oraz mała liczba 
rowerzystów zbierająca się na śluzach ze względu na porę 
roku. Konieczne jest rozważenie zasady oznakowania po-
ziomego P-23 oraz strzałek P-8 w wersji mini, w przestrze-
ni na śluzie rowerowej ułatwiających  zajmowanie przez 
rowerzystów pozycji  stosownie do planowanego manewru.

5. Z uwagi na bardzo częste (nawet do 30% przejazdów) 
wykorzystywanie przez rowerzystów kontrapasa rowero-
wego do jazdy zgodnie z kierunkiem ruchu ogólnego, co 
może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych, zaleca się 
wzmocnienie informacji o konieczności jazdy przy prawej 
krawędzi jezdni lub pasa ruchu poprzez dodatkowe ozna-
kowanie poziome. Jednym ze stosowanych w Europie 
rozwiązań jest piktogram roweru P-23 z tzw. sierżantem 
(rys. 2), stosowany na pasach ogólnodostępnych.

6. Należy rozważyć utrzymanie konieczności stosowania 
oznakowania poziomego (linia P-2b oraz P-23 z P-8a) 
na wlotach ulic z dopuszczonym ruchem pod prąd bez 
wyznaczonego kontrapasa, na przykład w oparciu o wy-
tyczne niemieckie.

7. Śluzy rowerowe są rozwiązaniem korzystnym z punktu wi-
dzenia obsługi ruchu rowerowego na skrzyżowaniach 
z syg nalizacją świetlną. Obserwacje wykazały, że nie gene-
rują one istotnych problemów bezpieczeństwa ruchu i po-

Rys. 2.  
Przykład oznakowania 
poziomego  
z tzw. sierżantem 

winny zostać uwzględnione w kolejnych aktualizacjach 
Rozpo rządzenia dotyczącego znaków i sygnałów drogo-
wych jako rozwiązanie zalecane. Większość przypadków 
niewłaściwego korzystania ze śluz i pasów filtrujących do-
tyczy skracania drogi przez rowerzystów jadących w prze-
ciwnym kierunku i raczej jest związana z niewłaściwym 
podejściem części rowerzystów do przepisów ruchu drogo-
wego. Ze względu na pojawiające się wątpliwości w kwe-
stii programowania sygnalizacji pod kątem ruchu rowerów 
na skrzyżowaniach ze śluzami i bez, w szczególności w za-
kresie czasów ewakuacji, zaleca się podjęcie dodatkowych 
badań w tym zakresie, jednak należy podkreślić, iż pro-
blem ten nie wpływa na możliwość wprowadzenia śluz ro-
werowych do odpowiednich przepisów już obecnie.

8. Zaprojektowane szerokości pasów filtrujących w Kra kowie 
(1 m) umożliwiających dostęp do śluzy w przypadku ocze-
kującej kolejki pojazdów są niewystarczające w przypadku 
ruchu pojazdów większych od samochodu osobowego. 
Zalecaną minimalną szerokością pasa filtrującego jest 1,5 
metra. Długość pasa filtrującego powinna wynikać z ana-
lizy rozkładu długości kolejek pojazdów. Szczególnie istot-
ne jest wymiarowanie długości pasa filtrującego, między 
pasami ruchu ogólnego tworzącymi jedną grupę (z obu 
pasów możliwy jest przejazd w jednej z relacji).

9. Stosowanie pasów filtrujących, które prowadzić będą ro-
werzystów w sposób niekorzystny ze względu na widocz-
ność oraz przecinanie się strumienia rowerowego ze stru-
mieniem pojazdów, przy dopuszczonym ruchu pojazdów 
ciężkich, nie jest zalecane. W przypadku dopuszczenia 
ruchu pojazdów o DMC > 3,5 tony zasadność wyzna-
czenia pasa filtrującego należy poddać wnikliwej analizie. 
Dotyczy to również projektowania pasów filtrujących 
przykrawężnikowych z prawej strony, gdy na wlocie do-
puszczona jest możliwość skrętu w prawo dla pojazdów. 
W takiej sytuacji dostęp do śluzy rowerowej powinien 
obywać się na zasadach ogólnych.

10.  Nawierzchnia śluzy rowerowej i pasa filtrującego poprzez 
zastosowanie odpowiednich materiałów konstrukcji na-
wierzchni powinna cechować się odpowiednią szorstkością.

11.  Na skrzyżowaniach, dla których ruch rowerowy ze śluzy 
prowadzony będzie przez rozległą tarczę skrzyżowania 
(długa droga ewakuacji), wprowadzenie śluzy powinno 
być połączone z analizą programu lub algorytmu sygna-
lizacji świetlnej. Dodatkowo w przypadku sygnalizacji 
akomodacyjnej należy rozważyć montaż pętli indukcyj-
nych mogących wykryć obecność rowerzysty na wlocie.

12. Zalecane jest, aby stosowanie śluzy rowerowej było po-
łączone z likwidacją lub nieprojektowaniem sygnaliza-
torów S-2, jeśli takowe są stosowane dla pasa, na któ-
rym wyznaczono śluzę rowerową.
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13. Dla optymalizacji funkcjonowania śluz rowerowych 
oraz redukcji nieprzepisowych zachowań, a także po-
prawy bezpieczeństwa ruchu drogowego należy wpro-
wadzić do polskich przepisów trójkomorowe sygnaliza-
tory dedykowane rowerzystom (rys. 3).

Rekomendacje do zmian w przepisach
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji oraz przeglą-
du dobrych praktyk w innych krajach przedstawiono reko-
mendacje dla wytycznych technicznych w zakresie dopusz-
czania ruchu rowerów pod prąd ulic jednokierunkowych.
1. Wprowadzenie zasady obligatoryjnego otwarcia ruchu 

dla rowerów w dwóch kierunkach na ulicach jednokie-
runkowych w strefie zamieszkania

Badania przeprowadzone w Gdańsku na ulicy Pańs-
kiej potwierdziły brak konfliktów pomiędzy różnymi 
uczestnikami ruchu, pod warunkiem rzeczywistego 
uspokojenia ruchu. Potwierdzają to również rozwiązania 
stosowane w różnych krajach europejskich.

W takim przypadku proponuje się stosowanie tylko zna-
ków pionowych lub zamiennie poziomych P-23 mini (opcjo-
nalnie z „sierżantem” mini) w kierunku przeciwnym do ru-
chu ogólnego (rys. 4). Oznakowanie poziome należy stoso-
wać na samym wlocie, ewentualnie na całej długości ulicy, 
powtarzając co minimum 50 m. Niezbędne jest wymuszenie 
redukcji prędkości pojazdów w przypadku zidentyfikowania 
nagminnego łamania przepisów przez kierowców. Możliwe 
jest wprowadzenie nowego, bardziej uniwersalnego piono-
wego oznakowania autorskiego (T-22a), informującego 
o dopuszczonym ruchu rowerów w dwóch kierunkach.

2. Obligatoryjne otwieranie ulic jednokierunkowych dla 
ruchu rowerów pod prąd

 Rekomenduje się takie działanie przy spełnieniu na-
stępujących warunków:
•	 obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h;
•	 zweryfikowana prędkość miarodajna pojazdów wy-

nosi nie więcej niż 40 km/h;
•	 nie jest dopuszczony ruch pojazdów o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 3,5 tony (lub jest dopusz-
czony jako wyjątek, np. służby techniczne);

•	 szerokość części jezdni przeznaczonej do ruchu pojaz-
dów wynosi minimum 3 metry.

3. Wyznaczanie kontrapasów na ulicach 
Rekomenduje się takie działanie na ulicach, na których:
•	 obowiązuje ograniczenie prędkości od 30 do 50 km/h 

lub do 30 km/h, ale dopuszczony jest ruch pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;

•	 szerokość części jezdni przeznaczonej do ruchu pojaz-
dów i rowerów wynosi minimum 5 metrów, przy do-
puszczeniu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 tony lub 4 metry przy obo-
wiązującym zakazie poruszania się tych pojazdów; 

•	 Proponowane oznakowanie dopuszczonego ruchu rowe-
rów pod prąd na ulicy jednokierunkowej z obowiązują-
cym ograniczeniem prędkości do 30 km/h przedstawio-
no  na rysunku 5, a przykład oznakowania kontr apasa 
rowerowego na ulicy jednokierunkowej na rysunku 6.

Rys. 3.   
Przykład sygnalizatora trójkomorowego. 

Rys. 4. Proponowane oznakowanie dopuszczonego ruchu rowerów pod prąd na ulicy jedno-
kierunkowej w strefie zamieszkania.

Literatura
1. Franek Ł., Kulpa. T., Bąk R., Szarata A., Oleszczuk Ł., 

Amirowicz G., Ekspertyza w zakresie śluz dla rowerów oraz dwu-
kierunkowego ruchu rowerowego na drogach jednokierunkowych, 
Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju, Kraków, grudzień 2013.

Rys. 5.  Proponowane oznakowanie dopuszczonego ruchu rowerów pod prąd na ulicy jedno-
kierunkowej z obowiązującym ograniczeniem prędkości do 30 km/h.

Rys. 6.  Przykład oznakowania kontrapasa rowerowego na ulicy jednokierunkowej.
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