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Streszczenia angielskie – Abstracts in English

Arkadiusz Drabicki
Investigation of impact of sudden service disruptions (suspensions) on public 
transport trips in the city of Krakow – conclusions for further extension of the 
dynamic passenger information system
Abstract: Sudden and temporary service suspensions are a source of 
major deterioration of public transport quality and travel experience 
– yet it is possible to mitigate this by means of, among others, provi-
sion of adequate dynamic (real-time) travel information. The analy-
sis presented in this article, devoted to this notion, is comprised 
of 2 essential stages. The first part of this article presents a gen-
eral overview of registered temporary service suspension incidents, 
based on the records obtained from the tramway system operator 
in Krakow (ZIKiT), and outlines typical characteristics of such in-
cidents (e.g. suspension duration, locations and causes). The second 
part of this article summarises main findings from own survey inves-
tigation conducted among public transport users in Krakow, as well 
as focus-group discussions which provide an additional insight into 
passengers’ choice patterns in the event of public transport service 
disruptions, as well as travel advice specifically desired by them. 
Results from survey investigation indicate, once service suspensions 
take place, passengers are most likely to seek an actual information 
on estimated time left till normal service conditions are resumed – 
remarkably, the stated max. waiting time thresholds (declared by 
passengers) are often likely to fall within the actual duration of pub-
lic transport service suspensions. Furthermore, there is a high pref-
erence towards an availability of more personalised and prescriptive 
travel information content in such events, e.g. suggested (advised) 
travel alternatives; as well as access to information in real-time for 
all the city public transport services (i.e. system extension towards 
bus services). The objective of this article is to formulate conclusions 
and recommendations, useful for future development of dynamic 
passenger information system in the city of Krakow.
Key words: public transport, Krakow, passenger information, real-
time passenger information, suspensions in public transport.

Agata Myszka, Mateusz Truszczyński
Potential of using inland waterways to increase transport availability of the 
Tri-city seaports
Abstract: Sea ports are the key links in the supply chain. They are 
a kind of window to the world for the country, combining the na-
tional economy with international markets. The competitiveness of 
individual ports and thus of individual national economies is influ-
enced by many factors such as transport accessibility of the port on 
the back side, transport accessibility of the port from the forefront, 
port-logistic service. Polish ports continue to work in order to en-
sure the highest quality services for port customers in all three areas. 
Looking back to the past and reaching the 17th and 18th centuries, 
one can see how big potential in handling the cargo Wisła had. At 
that time, it was Europe's most navigable river, making Gdansk 
and the Vistula basin one of the richest regions of the continent. At 
present, Vistula and the entire Polish system of inland waterways 
provide a huge untapped potential. The article focuses on the as-

sessment of the impact on the Tri-city ports by the implementa-
tion of the “Assumptions for inland waterways development plans 
in Poland for 2016–2020 with a view to 2030.” The availability of 
transport, both theoretical and practical, has been explained. There 
are also presented analyzes of the current transport accessibility of 
port facilities and the vision of increasing the transport accessibility 
of the Tri-city seaports when the construction and modernization 
of inland waterways is implemented and in the case of abandoning 
those works. 
Key words: inland navigation, seaports, intermodal transport, con-
tainers, infrastructure, transport accessibility.

Janusz Korzeniowski 
History of urban public transport in Olsztyn
Abstract: The article presents in brief the history of Olsztyn and the 
history of its transportation, with a special regard to rail transport. 
The tram transport in Olsztyn was launched in 1907, liquidated in 
1965 and re-launched in 2015. Tram transport not only has raised 
the city's prestige, but also largely solved the problems of urban 
public transport.
Key words: passenger transport, tram (public) transport, history of 
urban public transport. 

Aleksandra Ciastoń-Ciulkin
Feeder bus lines to the Wieliczka Rynek–Kopalnia railway station in the 
Krakow agglomeration
Abstract. The increasing mobility of the population and a high de-
gree of use of individual transport in travels often result with the 
escalation of problems related to – among others – with air pol-
lution. Negative effects of transport activities force local govern-
ments to seek solutions for sustainable transport development. One 
of the right directions chosen by the Małopolska local government, 
there is the development of railway connections. A so-called the 
Agglomeration Railway System (SKA) covering in particular the 
northern part of the voivodeship and its capital. To increase the avail-
ability of the system, a number of solutions have been introduced 
that favor integrated traveling. The article presents one of solutions: 
bus lines servicing the Wieliczka Rynek-Kopalnia railway station of 
the SKA 1 railway line. The article describes individual components 
of the transport offer to encourage the use of combined bus + train 
and the degree of using these lines in the service of the railway line 
as well as the city of Wieliczka.
Key words: public transport, feeder bus lines, transport systems 
integration, agglomeration train.
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Innowacyjny transport

Ustawa o elektromobilności  
na tle europejskim

Przyjęta przez Sejm RP ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych ma umożliwić realizację celu 
rządowego: milion pojazdów elektrycznych na polskich drogach w roku 2025.

Ustawa o elektromobilności
Przyjęta przez Sejm 11 stycznia 2018 roku Ustawa o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych transponuje do polskiego porządku prawne-
go Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2014/94/UE z dnia 
22 października 2014 roku w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alter-
natywnych. Martwić może to, że Polska była jednym z pięciu krajów upo-
minanych przez Komisję Europejską za niewdrożenie Dyrektywy 2014/94.

Ustawa przewiduje m.in.:
• tworzenie w miastach stref czystego transportu;
• zwolnienie aut elektrycznych z opłat parkingowych i akcyzy;
• zwolnienie firm i osób świadczących usługi ładowania tych sa-

mochodów z koncesji na obrót energią elektryczną;
• stworzenie ram prawnych dla rozwoju infrastruktury ładowania po-

jazdów nie tylko prądem, ale też gazem (LNG i CNG) i wodorem.

gotowania programu dotyczącego ogólnodostępnych punktów ładowania 
na obszarach określonych w ustawie. Kluczowe znaczenie ma obowiązek 
zapewnienia mocy przyłączeniowej, pozwalającej wyposażyć w stacje ła-
dowania nowo powstające budynki należące do sektora publicznego i bu-
dynki wielorodzinne, lokalizowane na określonych w ustawie obszarach. 

Do końca roku 2020 powstać ma sieć bazowa: około 6000 punktów 
ładowania energią elektryczną i 400 punktów ładowania prądem o dużej 
mocy oraz 70 punktów tankowania CNG w 32 aglomeracjach miejskich 
i na obszarach gęsto zaludnionych. Ustawa wymusi wyznaczanie w stre-
fie płatnego parkowania bezpłatnych miejsc przeznaczonych na postój 
pojazdów elektrycznych, z obowiązkowymi punktami ładowania. Usługa 
ładowania prądem dostępna będzie nie tylko dla posiadaczy samochodów 
elektrycznych, ale też dla motorowerów i rowerów elektrycznych.

Pojazdy zeroemisyjne operatorów transportu zbiorowego realizują-
cych przewozy o charakterze użyteczności publicznej będą zwolnione 
z opłat za przejazdy po drogach krajowych. Ponadto operatorzy trans-
portu publicznego uzyskają pierwszeństwo w przyłączaniu punktów ła-
dowania, a także niższą stawkę opłaty przyłączeniowej.

Pojazdy elektryczne znajdują się w polu zainteresowania szeregu miast 
polskich aspirujących do miana Smart City. Jest wśród nich Gdynia, apliku-
jąca o tytuł Zielonej Stolicy Europy, pracująca nad rozwojem elektromobil-
ności i zachęcająca mieszkańców do korzystania z miejskiej wypożyczalni 
samochodów elektrycznych – Vozilla. Gdynia, wyróżniona w konkursie Eco-
-Miasto m.in. za rozwój sieci ładowania pojazdów elektrycznych, poszuku-
jąc nowych narzędzi promocji ekomobilności, stała się członkiem koordyno-
wanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów konsorcjum aplikującego 
o środki unijne na realizację projektu badawczego IMPETUS – Innovative 
Mobility Policy for Eco-Transport and Urban Sustainability.

Do 29 grudnia 2017 roku trwały zgłoszenia do konkursu na polski 
prototyp pojazdu elektrycznego, który mógłby trafić do produkcji seryj-
nej, realizując zamieszczoną poniżej (przyjętą w wyniku wcześniejszego 
konkursu) wizualizację miejskiego e-auta.

Najważniejsze pojęcia definiowane w ustawie to:
• Pojazd elektryczny: pojazd samochodowy o napędzie spalinowo-

-elektrycznym z wbudowanymi akumulatorami lub pojazd wy-
korzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną oraz taki, 
w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłącze-
nie do zewnętrznego źródła zasilania.

• Punkt ładowania o normalnej mocy: tj. o mocy mniejszej lub rów-
nej 22 kW, z wyłączeniem urządzeń o mocy mniejszej lub równej 
3,7 kW zainstalowanych w budynkach mieszkalnych i nie będą-
cych ogólnodostępnymi punktami ładowania.

• Punkt ładowania o dużej mocy: tj. większej niż 22 kW.

Ustawa nakłada nowe obowiązki na operatorów systemów dystry-
bucyjnych zarówno elektroenergetycznych, jak i gazowych. Operator 
systemu dystrybucji energii elektrycznej zostanie zobowiązany do przy-
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JAceK MAlASeK 
dr inż. Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
Tel: +48 22 390 02 02, e-mail: jmalasek@ibdim.edu.pl

Zakłada się, że Skarb Państwa mógłby wejść z kapitałem (np. 49%) 
w produkcję samochodów na warunkach rynkowych, przy założeniu, 
że fabryka powstanie z inicjatywy przedsiębiorcy.

Kontekst europejski
W Komisji Europejskiej nieprzerwanie trwają prace nad dokumentami 
wyznaczającymi europejską drogę do osiągnięcia transportu bezemi-
syjnego. Opublikowany w listopadzie 2017 roku Clean Mobility Package 
(pakiet dot. czystej mobilności), stanowiący uzupełnienie przedstawio-
nej we wrześniu Renewed EU Industrial Policy Strategy, a poświęcony 
zagadnieniu redukcji emisji gazów cieplarnianych i promocji rozwoju 
zrównoważonego gospodarki europejskiej, wymienia następujące ko-
rzyści społeczne wynikające z rozwoju ekomobilności:

• redukcję emisji transportowych;
• wzrost zatrudnienia w sektorze innowacyjnych technologii;
• społeczne korzyści finansowe: 600 euro z tytułu zakupu nowego 

samochodu średniej klasy w roku 2025 i 1500 euro w roku 2030, 
przy założeniu 15 letniej używalności;

• poprawę standardu mobilności mieszkańców;
• poprawę jakości powietrza w miastach.

Podczas ostatniej konferencji w sprawie klimatu (Bonn, 6.10.2017), 
prezentując nową inicjatywę Komisji Europejskiej w zakresie ekomo-
bilności, Elżbieta Bieńkowska (komisarz ds. rynku wewnętrznego prze-
mysłu, przedsiębiorczości i MŚP) stwierdziła: „Komisja przyjęła pakiet 
propozycji, które pomogą europejskiemu przemysłowi motoryzacyjnemu 
powrócić do wyścigu o pozycję lidera światowego w dziedzinie ekolo-
gicznie czystych pojazdów. Musimy więcej inwestować w czyste tech-
nologie, infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych i w wysokiej 
jakości akumulatory produkowane w Europie”. 

Przyjęty pakiet na rzecz ekomobilności obejmuje następujące do-
kumenty:

• nowe normy emisji CO2,
• dyrektywę w sprawie ekologicznie czystych pojazdów,
• plan działania na rzecz rozwoju infrastruktury paliw alternatyw-

nych,
• przegląd dyrektyw dot. transportu kombinowanego i usług auto-

karowych,
• inicjatywę dot. produkcji ogniw elektrycznych na terenie UE.

Wzrost popularności samochodów elektrycznych zaczyna niepokoić 
zarządców dróg, obawiających się zmniejszenia środków inwestycyj-
nych w wyniku mniejszej konsumpcji obłożonych akcyzą paliw płyn-
nych. Dotyczy to w szczególności miast ze strefami płatnego wjazdu 
(Road Charging), z których to opłat pojazdy korzystające z paliw alter-
natywnych są zwalniane. Rozwiązania problemu poszukiwali goszczeni 
przez Aecom uczestnicy forum w Dublinie (A. Frost, Traffic Technology 
Today, 27.11.2017).

Podobnie jak w Polsce, programem elektromobilności interesują się 
też Czesi.

13 listopada 2017 roku czeskie Ministerstwo Transportu ogłosiło 
plan budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Do roku 2021 
(m.in. za ok. 5 mln euro z funduszy unijnych, co stanowić ma około 
10% kosztów całego programu) powstać ma sieć stacji ładowania ze 
125 punktami szybkiego ładowania, których liczba w roku 2023 wzro-
śnie do 500. Termin składania ofert przetargowych upływa 4 maja 2018 
roku (ERTICO News, 15.11.2017).

Popularyzacją lekkich pojazdów elektrycznych (EL-V) zajmuje się 
unijny projekt badawczy ELVITEN, podczas którego w oparciu o dane 
odnośnie korzystania w miastach partnerskich (Berlin, Genua, Malaga, 
Bari i Trikala) z udostępnianych mieszkańcom rowerów elektrycznych, 
skuterów oraz trój- i czterokołowców z napędem elektrycznym, opra-
cowane zostaną wytyczne i modele biznesowe dla zainteresowanych 
producentów i usługodawców.

ELVITEN wspiera rozwój usług, narzędzi ICT i miejskich polityk trans-
portowych ukierunkowanych na organizację przez miasta lub przedsię-
biorców prywatnych wynajmu EL-Vsów (www.elviten-project.eu). 
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ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, 
e-mail: adrabicki@pk.edu.pl

Streszczenie: Zdarzenia powodujące nagłe, czasowe wstrzymanie funk-
cjonowania transportu zbiorowego są źródłem istotnego pogorszenia ja-
kości (doświadczenia) podróżowania dla pasażerów – możliwe jest jednak 
przeciwdziałanie tym utrudnieniom m.in. poprzez rozwijane współcześ nie 
systemy dynamicznej informacji pasażerskiej. Analiza przedstawiona w ar-
tykule składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej przedstawiono 
charakterystykę rejestrowanych zdarzeń czasowego wstrzymania ruchu, 
na podstawie danych pozyskanych od organizatora komunikacji tram-
wajowej w Krakowie (ZIKiT) oraz cechy specyficzne tych zdarzeń (m.in. 
czas trwania, występowanie, przyczyny zakłócenia). W drugiej części 
artykułu podsumowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych 
wśród użytkowników miejskiego transportu zbiorowego w Krakowie, 
a także dyskusji w grupach fokusowych, które dostarczają informacji nt. 
zachowań (decyzji) użytkowników w trakcie trwającego zakłócenia ru-
chu transportu zbiorowgo, a także pożądanej przez nich informacji po-
dróżniczej w takich sytuacjach.  Wyniki badań ankietowych wskazują, że 
najistotniejsza byłaby wówczas dla podróżnych możliwość uzyskania ak-
tualnej informacji o czasie pozostałym do zakończenia zakłócenia (wstrzy-
mania) ruchu transportu zbiorowgo – w tym kontekście warto zauważyć, 
że deklarowane progi max. czasu oczekiwania (przez podróżnych) często 
mogą się pokrywać z faktycznym czasem trwania zdarzenia wstrzymania 
ruchu transportu zbiorowgo. Często postulowana jest także możliwość 
otrzymania informacji w formie spersonalizowanej dla swojej trasy po-
dróży oraz sugestii dot. alternatywy podróżowania, a także konieczność 
dalszego rozszerzenia systemu o komunikację autobusową. Celem przed-
stawionych analiz jest sformułowanie wniosków i obserwacji, które mogą 
dostarczać przydatnych przesłanek do przyszłego kształtowania systemu 
dynamicznej informacji pasażerskiej w Krakowie.
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, Kraków, informacja pasażerska, 
informacja w czasie rzeczywistym, zakłócenia transportu zbiorowego.

Analiza wpływu zdarzeń nagłego  
zakłócenia (wstrzymania) ruchu  
na podróże wykonywane miejskim  
transportem zbiorowym w Krakowie – 
wnioski do dalszego rozszerzenia systemu 
dynamicznej informacji pasażerskiej1

Wprowadzenie
Zakłócenia funkcjonowania miejskiego systemu transportu 
zbiorowego (TZ) są czynnikiem o fundamentalnym znacze-
niu dla postrzeganej jakości podróżowania. Doświadczenie 
nieregularności i niepewności w odbywanych podróżach, 
podejmowane przez podróżnych decyzje (strategie) dot. po-
dróżowania kształtuje długofalowe zachowania (nawyki) ko-
munikacyjne podróżnych. Rudnicki [8], na bazie podsumo-
wania wyników z wielu miast, wskazuje że wśród kryteriów 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018.

oceny jakości TZ najwyższą wagę przypisuje się grupie kry-
teriów dot. niezawodności funkcjonowania systemu, a czoło-
we miejsca (spośród szeregu innych kryteriów) zajmują trzy 
kryteria oceny niezawodności: tj. regularność, stabilność oraz 
pewność osiągnięcia celu w czasie. Rutynowe doświadczenie 
zakłóceń i niepewności ma zasadniczy wpływ na postrzeganą 
atrakcyjność (a w konsekwencji popularność wyboru) dane-
go środka podróżowania.

Kluczowym zadaniem jest zatem przeciwdziałanie nie-
pożądanym skutkom zakłóceń i zaburzeń funkcjonowania 
systemu TZ, a szczególnie – postrzeganej przez pasażerów 
uciążliwości podróżowania. Jest to szczególnie istotne w przy-
padku zdarzeń nagłych i nieplanowanych, które powodują 
czasowe zatrzymanie ruchu TZ na wybranych odcinkach 
i połączeniach – i stanowią źródło dużo większych utrudnień 
niż planowane i zapowiadane wyłączenia ruchu TZ. Wpływ 
tego typu zdarzeń jest o tyle istotny dla jakości podróży, że 
dotyczy on etapów podróży o względnie wysokiej uciążliwo-
ści postrzeganej przez pasażera – tj. czasu oczekiwania na 
odjazd danego kursu pojazdu TZ. O ile przy założeniu regu-
larnego funkcjonowania TZ tzw. ekwiwalentna uciążliwość 
(waga postrzeganego) czasu oczekiwania wynosi pomiędzy 
1.5–2.5, o tyle wskutek opóźnień związanych z nieplanowa-
nymi zakłóceniami ruchu TZ waga ta wzrasta do wartości 
rzędu 3.0–5.0 [8], a nawet do 7.0 [1], [3]. Stąd też pojawie-
nie się zakłóceń regularności ruchu TZ zwiększa wagę wpły-
wu czasu oczekiwania na decyzje podejmowane przez pasa-
żerów – szczególnie w przypadku podróży ściśle termino-
wych, gdzie podróżny ograniczony jest koniecznością dotarcia 
na określony czas do celu [8]. 

W literaturze zauważa się, że skłonność podróżnych do 
podejmowania większych zmian w strategii podróżowania, 
w wyniku pojawiającego się zakłócenia w systemie trans-
portowym, jest ograniczona m.in. koniecznością podejmo-
wania decyzji w warunkach dużej niepewności oraz braku 
dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji podróżniczej 
[7], [9]. Istotna jest tutaj wartość „tolerancji” czasu oczeki-
wania, tj. pewien próg czasowy, który wywołuje reakcję pa-
sażerów w postaci zmiany trasy lub czasu podróży – uwa-
runkowany m.in. długością i motywacją podróży czy też 
dotychczasowym doświadczeniem [5], [9]. 
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W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że jednym 
z „miękkich”, ale skutecznych instrumentów możliwości 
poprawy jakości podróżowania TZ są obecnie rozwijane 
systemy dynamicznej informacji pasażerskiej. W ramach 
architektury współczesnych systemów ITS możliwe jest do-
starczenie podróżnym informacji w czasie rzeczywistym 
o aktualnych warunkach podróżowania, pojawiających się 
zakłóceniach. Wykorzystanie źródeł informacji podróżni-
czej w czasie rzeczywistym (z ang. RTPI – real-time passenger 
information) jest bardzo popularne wśród użytkowników 
systemów TZ, a wśród wykorzystywanych źródeł RTPI do-
minującą pozycję zajmują elektroniczne tablice przystan-
kowe oraz (wciąż w nieco mniejszym stopniu) aplikacje mo-
bilne [6]. Dostęp do dynamicznej informacji podróżniczej 
jest szczególnie pożądany w warunkach pojawiających się 
zakłóceń i zaburzeń ruchu TZ – jak zauważa [7], szczegól-
nie przy progach oczekiwania powyżej 20 minut. W podej-
ściu symulacyjnym wykazano, że w sytuacji zakłóceń ruchu 
TZ dostęp do wiarygodnej informacji z systemu ITS o bie-
żących czasach odjazdu kursów (pojazdów) TZ ma znacznie 
bardziej pozytywny wpływ na doświadczenie podróżowania 
– mierzone tzw. ekwiwalentnym kosztem (uciążliwością) 
podróży – niż w warunkach normalnego funkcjonowania 
TZ [2]. Możliwość uzyskania wiarygodnej i dokładnej infor-
macji pasażerskiej (np. o bieżących czasach odjazdu) w wa-
runkach zakłócenia ruchu TZ upewnia pasażerów w podej-
mowanych wyborach i znacząco zmniejsza postrzeganą 
uciążliwość podróży. 

Jak opisano w dalszej części artykułu, w ostatnich latach 
następuje znaczący rozwój systemu informacji podróżniczej 
w sieci miejskiej komunikacji zbiorowej Krakowa, zwłasz-
cza w kontekście stopniowego rozszerzania systemu na in-
formację dynamiczną przekazywaną przez operatorów 
(prze woźników) z systemu nadzorowania ruchu TZ. 
Rozwią zanie to jest pożądane i korzystne z punktu widze-
nia pasażera TZ, który może dzięki temu uzyskać dostęp 
do źródeł informacji podróżniczej o tym, jakie są faktyczne 
(bieżące) warunki ruchu TZ oraz o ewentualnych zdarze-
niach powodujących zakłócenia – i w konsekwencji wyko-
rzystać je dla celów planowania swoich podróży. Jednakże 
użyteczność i przydatność obecnie przekazywanej informa-
cji podróżnym może być ograniczona i niewystarczająca, 
zwłaszcza w sytuacjach nagłych zdarzeń powodujących 
znaczne zakłócenia lub wstrzymania ruchu miejskiej TZ. 
W takich sytuacjach ważny jest nie tylko stopień dokład-
ności informacji, ale i treść (kategoria) informacji, tj. jej 
użyteczność dla pasażera w planowaniu podróży. Przykła-
dowo, treść informacji może nie być wystarczająca dla pod-
jęcia decyzji w sytuacji wzrastającej niepewności. Jest to o tyle 
istotne, że – jak już wspomniano – dostęp do wiarygodnej 
i przydatnej informacji podróżniczej jest wówczas szczegól-
nie istotny ze względu na minimalizację trudności w podró-
żowaniu systemem TZ, a długofalowo – minimalizację ry-
zyka negatywnego doświadczenia (postrzegania) systemu 
TZ przez pasażera.

Celem analizy przedstawionej w dalszej części artykułu 
jest zatem wskazanie wniosków i kierunków do przyszłego 

rozwijania systemu informacji pasażerskiej dostarczanej 
w czasie rzeczywistym („na żywo”) – tj. w kontekście tego, 
jaka informacja powinna być dostarczana podróżnym w sy-
tuacjach nagłych i nieplanowanych zdarzeń zatrzymania (lub 
znaczącego zakłócenia) ruchu komunikacji zbiorowej. Po 
przedstawieniu krótkiej charakterystyki obecnego systemu 
dynamicznej informacji pasażerskiej w Krakowie, dalsza 
treść artykułu składa się z dwóch zasadniczych części: 
w pierwszej przedstawiono wyniki analizy danych historycz-
nych dot. zarejestrowanych zakłóceń funkcjonowania komu-
nikacji tramwajowej Krakowa, a w drugiej części podsumo-
wano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 
użytkowników miejskiej komunikacji zbiorowej Krakowa. 
Na ich bazie, w części podsumowującej, zebrano najważniej-
sze obserwacje i wnioski dla dalszego kształtowania systemu 
dynamicznej informacji pasażerskiej w mieście.

Charakterystyka obecnego systemu dynamicznej informacji 
pasażerskiej w Krakowie
W momencie przeprowadzenia niniejszej analizy, tj. w I po-
łowie 2017 roku, systemem dynamicznej informacji pasażer-
skiej w Krakowie była objęta właściwie cała sieć komunikacji 
tramwajowej w mieście. Zasadniczym środkiem przekazywa-
nia dynamicznej informacji pasażerskiej są elektroniczne ta-
blice przystankowe, które są (wg stanu na marzec 2017 roku) 
dostępne i czynnie używane na 99% przystanków tramwajo-
wych w mieście. Tablice te wyświetlają informację nt. czasów 
pozostałych do odjazdu najbliższych kursów tramwajowych 
z danego (pojedynczego) przystanku. Czasy te są szacowa-
ne na podstawie informacji o bieżącym położeniu danego 
pojazdu tramwajowego w czasie rzeczywistym, pozyskanej 
z miejskiego systemu TTSS (tram traffic supervision system) oraz 
urządzeń do geolokalizacji pojazdów tramwajowych (tj. sys-
tem GPS) – wówczas są one wyświetlane na przystanku jako 
szacowany czas oczekiwania w formacie minutowym [mm]. 
W przypadkach, gdy chwilowo niemożliwe jest pozyskanie 
informacji o bieżącej pozycji pojazdu, wówczas podawany 
jest czas odjazdu z przystanku wg przyjętego rozkładu jaz-
dy – wyświetlany dla odróżnienia w formacie [gg]:[mm]. 
Oprócz elektronicznych tablic działających na poziomie po-
jedynczego przystanku dostępne są także elektroniczne ta-

Rys. 1. Przykład elektronicznej tablicy przystankowej – system dynamicznej informacji pasa-
żerskiej wdrożony w sieci tramwajowej Krakowa
Źródło: mpk.krakow.pl
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blice operujące na poziomie całego węzła przesiadkowego, tj. 
podające informacje o kursach tramwajowych ze wszystkich 
przystanków w obrębie danego węzła – tablice takie są zlo-
kalizowane na kilkunastu większych zespołach przystanko-
wych w centrum Krakowa (np. Dworzec Główny Zachód, 
Rondo Mogilskie, Dworzec Główny Tunel). Niestety, możli-
wość dostarczania dynamicznej informacji pasażerskiej o cza-
sach odjazdu ograniczona jest tylko do systemu komunikacji 
tramwajowej; na chwilę obecną większość taboru autobuso-
wego w Krakowie nie jest jeszcze wyposażona w urządzenia 
GPS czy AVL, czy też system analogiczny do TTSS, które 
pozwoliłyby na dostarczanie informacji o bieżącym położe-
niu pojazdów i czasach odjazdów z kolejnych przystanków 
autobusowych.

Oprócz elektronicznych tablic przystankowych w ostat-
nich miesiącach na popularności zyskują kolejne środki in-
formacji podróżniczej, rozszerzone o dynamiczną informa-
cję pasażerską z systemu TTSS. Środki te w chwili przepro-
wadzenia niniejszej analizy były jeszcze niedostępne bądź 
wdrożone na bardzo ograniczoną skalę, jednak w ciągu 
ostatniego roku 2017 znacznie zyskały na popularności. 
Wśród nich są m.in. platforma internetowa TTSS Kraków 
z informacją w czasie rzeczywistym o odjazdach tramwajów 
z poszczególnych przystanków [11], a także stworzona na 
jej bazie aplikacja do śledzenia pojazdów tramwajowych 
„na żywo” w sieci transportowej Krakowa [14]. Ciekawym 
rozwiązaniem jest także platforma pt. „Kraków pod ręką” 
[10] ciesząca się coraz większą popularnością w wersji in-
ternetowej oraz mobilnej, która, oprócz informacji o bieżą-
cym położeniu i czasach odjazdów pojazdów tramwajo-
wych, dostarcza powiadomienia nt. zakłóceń w ruchu TZ 
udostępniane oficjalnie przez MPK Kraków oraz media 
społecznościowe [13].

W sytuacji pojawiających się nagłych, nieplanowanych za-
kłóceń w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej w Kra-
kowie system przekazuje podróżnym – za pomocą elektronicz-
nych tablic przystankowych – powiadomienie o zdarzeniu za-
kłócenia, które może zawierać następujące informacje o:

•	 lokalizacji zdarzenia (odcinek uliczny);
•	 wstrzymaniu ruchu tramwajowego na danym odcin-

ku ulicznym;
•	 wyznaczonej tymczasowej trasie objazdowej dla kur-

sów tramwajowych;
•	 w sytuacji, gdy zakłócenie dotyczy odcinka o wspól-

nie prowadzonym ruchu tramwajowym i autobuso-
wym – wstrzymaniu ruchu autobusowego i wyzna-
czonej trasie objazdowej dla autobusów;

•	 w pojedynczych przypadkach – przyczynie zakłóce-
nia oraz informację o wprowadzonej tymczasowo za-
stępczej komunikacji autobusowej.

Analogiczna informacja udostępniana jest obecnie przez 
powyżej opisane aplikacje internetowe i mobilne (np. 
„Kraków pod ręką”), gdzie dzięki powiadomieniom dostar-
czanym przez MPK Kraków pojawia się także podobna in-
formacja dot. zakłóceń w funkcjonowaniu komunikacji au-
tobusowej.

Analiza danych historycznych dot. zarejestrowanych zakłó-
ceń funkcjonowania komunikacji zbiorowej – na przykładzie 
sieci tramwajowej Krakowa
Do niniejszej analizy wykorzystano informacje pozyska-
ne od Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
(ZIKiT), które zawierały dane dot. zarejestrowanych zda-
rzeń chwilowego i nagłego wstrzymania komunikacji w sie-
ci tramwajowej w Krakowa. Dane te pozyskano dla okresu 
około 6 miesięcy, od sierpnia 2015 roku do stycznia 2016. 
Rejestr zdarzeń zawiera informacje dot. daty zdarzenia, 
czasu odnotowania i zakończenia zdarzenia (wstrzymania 
ruchu), lokalizacji, przyczyny i przebiegu zakłócenia oraz 
numeru linii tramwajowej. Niestety, pozyskany rejestr da-
nych jest zasadniczo ograniczony do zdarzeń odnotowanych 
w systemie tramwajowym Krakowa – stąd też niemożliwe 
jest rozszerzenie poniższej analizy na zakłócenia zachodzące 
w miejskiej komunikacji autobusowej w Krakowie. 

Na podstawie tych danych możliwe będzie określenie 
podstawowych charakterystyk związanych z chwilowymi, 
nagłymi zakłóceniami powodującymi nieplanowane wstrzy-
manie komunikacji tramwajowej w Krakowie. W kon  tekście 
poniższej analizy zostaną wykorzystane następujące infor-
macje:

•	 przyczyna (kategoria) zakłócenia;
•	 data i miejsce zakłócenia (tj. lokalizacja w sieci tram-

wajowej);
•	 czas trwania zakłócenia – który jest tutaj określony 

jako czas od momentu odnotowania zdarzenia w ba-
zie danych do momentu przywrócenia ruchu tram-
wajowego (service suspension time); z tego względu czas 
ten może nie uwzględniać dodatkowego czasu po-
trzebnego na przywrócenie w pełni normalnych wa-
runków funkcjonowania komunikacji tramwajowej 
(service recovery time).

W rejestrze zostały uwzględnione wszystkie zdarzenia, 
które zostały odnotowane (zarejestrowane) przez operatora 
(ZIKiT) w sieci tramwajowej Krakowa w danym interwale 
czasu. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że wykaz ten 
pomija potencjalnie istotną liczbę zdarzeń, które nie są 
zgłaszane do operatora – lub są na tyle krótkotrwałe, że 
przyczyna zakłócenia zostaje usunięta, zanim zgłoszenie zo-
stanie przesłane do operatora. Rzeczywista liczba zdarzeń 
powodujących wstrzymanie komunikacji tramwajowej 
może być istotnie wyższa niż wartości, które (na podstawie 
udostępnionych danych) podano poniżej. Jak pokazują co-
dzienne obserwacje i zgłoszenia np. na portalach społeczno-
ściowych [13], tego rodzaju niezarejestrowane zakłócenia 
pojawiają się cyklicznie w codziennym funkcjonowaniu sys-
temu, a w niektórych miejscach dochodzi do nich wręcz 
rutynowo – przykładowo na odcinkach ulicznych, na któ-
rych ruch tramwajów jest notorycznie blokowany przez 
nieprawidłowo zaparkowane pojazdy (np. ulica Długa – 
gdzie problem ten może powtarzać się kilkukrotnie w cią-
gu dnia).

Przekazany rejestr zawierał łączną liczbą 577 zdarzeń 
odnotowanych w okresie od 1 sierpnia 2015 do 23 stycznia  
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2016 roku – co oznacza, że w każdym miesiącu notuje się 
średnio niespełna 100 zdarzeń powodujących czasowe i na-
głe wstrzymanie ruchu w części sieci tramwajowej 
Krakowa. Zestawienie szczegółowych wyników pokazuje, 
że rozkład czasowy tych zdarzeń jest stosunkowo stały – 
tj. zarówno pod kątem rozkładu miesięcznego (tabela 1), 
jak i rozkładu w dobie (tabela 1) liczba zdarzeń cechuje się 
dość niską zmiennością w czasie. W przypadku rozkładu 
miesięcznego można jedynie zwrócić uwagę, że liczba 
zdarzeń była nieznacznie niższa w okresie wakacyjnym 
(sierpień 2015 roku), co może być powiązane z mniejszym 
natężeniem ruchu w sieci tramwajowej. Dodatkowo dane 
te sugerują, że liczba zdarzeń może być nieco wyższa 
w okresie zimowym (grudzień, styczeń) – jednakże tego 
stwierdzenia nie można jednoznacznie udowodnić ze 
względu na ograniczoną pulę danych pozyskaną dla stycz-
nia 2016 roku; w (tabeli 2) dokonano uproszczonego 
oszacowania liczby zdarzeń w skali 31 dni w całym mie-
siącu na podstawie danych zawartych do 23 stycznia. 
W kontekście horyzontu dobowego uwagę zwraca stały 
rozkład liczby zdarzeń w porze dziennej – liczba odnoto-
wanych zdarzeń jest bardzo zbliżona w kolejnych interwa-
łach 3-godzinnych od godz. 6:00 do godz. 18:00, a dla 
danego interwału udział wynosi 18–20% całkowitej licz-
by zdarzeń w całej dobie. W pozostałych okresach liczba 
zdarzeń jest wyraźnie niższa, chociaż można zauważyć, że 
w godz. 0:00–6:00 notuje się prawie 10% wszystkich 
zdarzeń – pomimo w zasadzie „wygaszonego” ruchu 
tramwajowego o tej porze.

W dalszej części dokonano analizy pod kątem przyczyn 
(tabela 3) oraz lokalizacji (tabela 4) odnotowanych zdarzeń 
w sieci tramwajowej Krakowa. W kontekście przyczyn 
można zauważyć za to wyraźną dominację kilku kategorii 
zdarzeń, które notorycznie prowadzą do czasowego (nagłe-
go) wstrzymywania ruchu tramwajowego w Krakowie:

•	 awarie sieci tramwajowej – tj. awaria taboru tramwa-
jowego, wykolejenie tramwaju, uszkodzenie trakcji 
lub torowiska tramwajowego, brak zasilania elek-
trycznego;

•	 pojazdy blokujące torowisko – tj. nieprawidłowo zapar-
kowane, zatrzymane pojazdy uniemożliwiające prze-
jazd tramwaju;

•	 wypadki i kolizje drogowe – tj. wypadki i kolizje 
z udziałem innych uczestników ruchu (pojazdy dro-
gowe, niekiedy także piesi i rowerzyści);

•	 zdarzenia wymuszające interwencję służb ratunko-
wych – tj. interwencje służb ratunkowych (ze wzglę-
du na zasłabnięcie pasażera, konieczność udzielenia 
pierwszej pomocy), ale także i służb mundurowych 
(agresywne zachowanie, pobicie itd.).

Dane zestawione w tabeli 3 wskazują na dominujący 
charakter przede wszystkim dwóch pierwszych kategorii 
zdarzeń – awarie pojawiające się w sieci tramwajowej, a tak-
że pojazdy samochodowe blokujące ruch tramwajów – 
które powodują łącznie prawie 75% wszystkich (odnoto-
wanych) przypadków zatrzymania komunikacji tramwa-
jowej w Krakowie.

Pozostałe przyczyny, niewymienione w tabeli 3, stano-
wią niecałe 10% wszystkich odnotowanych zdarzeń. Warto 
podkreślić, że wśród nich zawarte są zdarzenia o charakte-
rze sezonowym, które są krótkotrwale nasilone w czasie, 
zarówno w skali miesiąca (np. wybrzuszenie torowiska 
tramwajowego – występujące „cyklicznie” w sezonie let-
nim), jak i w skali pojedynczych dni (np. zalanie lub podto-
pienie torowiska – spowodowane wysokimi opadami at-
mosferycznymi). Zdarzenia te, choć są sporadyczne i nie-
zbyt liczne na tle wszystkich odnotowanych przypadków, 
powodują zakłócenia w sieci na większą skalę i trwają wy-
raźnie dłużej – a przywrócenie po nich normalnych warun-
ków ruchu tramwajowego może zajmować znacznie więcej 
czasu.

Lokalizacja zdarzeń (tabela 4) w sieci tramwajowej 
Krakowa jest bardziej zróżnicowana, chociaż można wyróż-
nić charakterystyczne punkty (odcinki) w sieci, w których 
natężenie tych zdarzeń jest wyraźnie wysokie – na 7 odcin-
kach ulicznych notuje się łącznie 40% wszystkich zdarzeń 
powodujących czasowe i nagłe wstrzymanie ruchu tramwa-
jowego. Co ciekawe, zestawienie wyników wskazuje, że 
liczba tych zdarzeń niekoniecznie jest zawsze powiązana 
z natężeniem ruchu tramwajowego: dla pozyskanych da-
nych największą liczbę zdarzeń odnotowano na ulicach 
Długiej oraz Rakowickiej – 20% wszystkich zdarzeń 
w okresie analizy. Wzdłuż ulic Długiej i Rakowickiej ruch 
tramwajowy jest prowadzony po pasie ruchu wspólnym z ru-
chem samochodowym, a tak duża liczba zdarzeń wynika 

Rozkład miesięczny odnotowanych zdarzeń czasowego (nagłego) 
wstrzymania ruchu tramwajowego w Krakowie

Miesiąc Liczba zdarzeń 
(VIII 2015 – I 2016)

Udział  
(w całej próbie) [%]

sierpień 2015 82 15

wrzesień 2015 91 16

październik 2015 108 19

listopad 2015 93 16

grudzień 2015 106 19

styczeń 2016
do 23 I (dane): 85 15

* w skali miesiąca: 114 n/d

*  udostępnione dane przez ZIKiT zawierały rejestr zdarzeń odnotowanych do dnia 23 stycznia 2016 r. 
włącznie – wartość ekstrapolowana w skali całego miesiąca

Tabela 1

Tabela 2

Źródło: opracowanie własne na podst. danych ZIKiT Kraków

Rozkład dobowy odnotowanych zdarzeń czasowego (nagłego) 
 wstrzymania ruchu tramwajowego w Krakowie

Przedział godzinowy Liczba zdarzeń 
(VIII 2015 – I 2016) Udział [%]

0:00 – 6:00 52 9

6:00 – 9:00 106 18

9:00 – 12:00 118 20

12:00 – 15:00 116 20

15:00 – 18:00 108 19

18:00 – 21:00 59 10

21:00 – 24:00 18 3

Źródło: opracowanie własne na podst. danych ZIKiT Kraków
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z jednej dominującej i notorycznej przyczyny, jaką są nie-
prawidłowo parkujące i zatrzymujące się pojazdy – pomi-
mo faktu, że na tych odcinkach, zlokalizowanych w śród-
mieściu Krakowa, ruch tramwajowy jest stosunkowo niski 
w skali Krakowa (3–6 kursów tramwajowych w kierunku 
w godzinie szczytu), a ich znaczenie dla ruchu samochodo-
wego jest również dość niewielkie. Aż 93% zarejestrowa-
nych zdarzeń zatrzymania ruchu tramwajowego na ulicy 
Długiej spowodowane jest pojazdami blokującymi możli-
wość przejazdu pojazdów tramwajowych.

Dopiero na kolejnych „miejscach” na liście lokalizacji 
o wysokim udziale liczby zdarzeń znajdują się odcinki 
o wysokim natężeniu ruchu tramwajowego, które także 
wykazują pewną charakterystyczną korelację z przyczyna-
mi zdarzeń:

•	 ulice Starowiślna i Dajwór – ulice śródmiejskie, gdzie 
ruch tramwajowy jest prowadzony wspólnie z ru-
chem kołowym; zdarzenia powodowane przez nie-
prawidłowo zaparkowane pojazdy (61%) oraz awarie 
sieci tramwajowej (26%);

•	 aleje: Pokoju, Wielicka, Jana Pawła II – drogi poza 
ścisłym śródmieściem Krakowa o szerszym przekroju 
poprzecznym, gdzie ruch tramwajowy jest prowadzo-
ny po wydzielonym torowisku tramwajowym (poza 
pojedynczymi punktami przecinania się z ruchem 
drogowym); zdarzenia powodowane głównie przez 
awarie sieci tramwajowej.

Analiza wyników pod kątem czasu trwania zakłócenia 
wskazuje za to, że zdarzenia powodujące czasowe i nagłe 
wstrzymanie komunikacji tramwajowej są stosunkowo 
krótkotrwałe: przyjmując okres trwania zdarzenia wg zapi-
sów w rejestrze zdarzeń ZIKiT okazuje się, że dla prawie 

połowy odnotowanych zdarzeń czas trwania zakłócenia wy-
nosi do 15 minut; tylko nieco ponad 20% zdarzeń trwa 
dłużej niż 30 minut. Zdarzenia długoterminowe, trwające 
dłużej niż 60 minut, są sporadyczne i stanowią około 6% 
wszystkich odnotowanych zdarzeń. Wyniki empiryczne 
wskazują zatem, że czas trwania większości zdarzeń wstrzy-
mania ruchu tramwajowego zazwyczaj oscyluje w przedzia-
le od 10 do 30 minut – po tym czasie następuje przywróce-
nie normalnych warunków ruchu tramwajowego na danym 
odcinku. Okres ten jednakże nie uwzględnia dodatkowego 
czasu, jaki może być potrzebny na całkowite zniwelowanie 
efektów zakłócenia w całej sieci tramwajowej (czyli np. 
przekierowania wszystkich kursów tramwajowych z tras 
objazdowych); niestety oszacowanie tej wartości nie jest 
możliwe na podstawie pozyskanych danych.

Badania ankietowe dotyczące wpływu zakłóceń na decyzje 
podjęte przez pasażerów miejskiego transportu zbiorowego 
w Krakowie
W dalszej części przedstawiono wyniki z badań ankieto-
wych, przeprowadzonych wśród pasażerów miejskiego sys-
temu TZ w Krakowie. Badania zostały przeprowadzone 
w dwóch zasadniczych turach – tj. I tura badania przypadła 
na maj i czerwiec 2017 roku, a II tura na wrzesień 2017. 
Zasadniczą część badania stanowiła ankieta przystanko-
wa, której celem była – dla możliwie reprezentatywnej 
próby użytkowników miejskiego systemu TZ w Krakowie 
– obserwacja i analiza wpływu zdarzeń zakłócenia (na-
głego) wstrzymania funkcjonowania miejskiego systemu 
TZ na doświadczenie i zachowania podróżnicze pasażera, 
a także ukazanie wyników w kontekście preferencji dalsze-
go rozwoju systemu dynamicznej informacji pasażerskiej 
w Krakowie.

Ankietę przeprowadzono w formie elektronicznej za po-
mocą przenośnych urządzeń (tabletów), a została ona opra-
cowana za pomocą oprogramowania QuestionPro (wersja 
programu do celów naukowych) [12]. Pytania zawarte 
w ankiecie miały formę zarówno pytań preferencji ujawnio-
nych (stated-preference), jak i zachowań deklarowanych (reve-
aled-preference), a zawartość kwestionariusza ankiety można 
podzielić na trzy ogólne części:

Główne przyczyny czasowego (nagłego) wstrzymania 
 ruchu tramwajowego w Krakowie

Przyczyny wywołujące zakłócenia Liczba zdarzeń 
(VIII 2015 – I 2016) Udział [%]

awarie sieci tramwajowej 287 50

pojazdy blokujące torowisko 137 24

wypadki i kolizje drogowe 48 8

zdarzenia wymuszające interwencje 
służb ratunkowych 43 8

Pozostałe 62 10

Źródło: opracowanie własne na podst. danych ZIKiT Kraków

Źródło: opracowanie własne na podst. danych ZIKiT Kraków

Tabela 3

Tabela 4

Główne lokalizacje czasowego (nagłego) wstrzymania  
ruchu tramwajowego w Krakowie

Lokalizacja zdarzenia
(odcinek uliczny)

Liczba zdarzeń 
(VIII 2015 – I 2016) Udział [%]

Długa 69 12

Rakowicka 42 7

Starowiślna, Dajwór 38 7

Pokoju 32 6

Jana Pawła II 32 6

Wielicka 23 4

Pozostałe 338 60

Rys. 2. Czas trwania odnotowanych zdarzeń nagłego wstrzymania ruchu tramwajowego  
w Krakowie
Źródło: opracowanie własne na podst. danych ZIKiT Kraków
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•	 1. Część ankiety (preferencje ujawnione), która za-
wierała pytania dot. dotychczasowego doświadczenia 
zdarzeń zakłócenia (nagłego wstrzymania) funkcjo-
nowania miejskiego systemu TZ w Krakowie, podję-
tych wówczas decyzji, wykorzystanych źródeł infor-
macji podróżniczej – a także długofalowej zmiany 
strategii podróżowania.

•	 2. Część ankiety (preferencje deklarowane), w której 
pytano podróżnych o maksymalny czas oczekiwania 
akceptowany przez nich w przypadku, gdyby mieli 
informację nt. szacunkowego czasu pozostałego do 
zakończenia zakłócenia (wstrzymania) ruchu TZ – 
a także dalszą (późniejszą) decyzję podróżniczą; pyta-
nie to odnosiło się do długości (czasu) typowej podró-
ży w sieci TZ w dwóch hipotetycznych sytuacjach tj. 
dla podróży terminowej – gdy podróżny musi dotrzeć 
do celu na określony czas, oraz dla podróży nietermi-
nowej – gdy podróżny nie jest ograniczony określo-
nym czasem przybycia do celu.

•	 3. Część ankiety, która zawierała pytania dot. oceny 
aktualnie funkcjonującego systemu dynamicznej in-
formacji podróżniczej w Krakowie (tj. informacji 
w czasie rzeczywistym, która jest obecnie dostępna 
tylko dla komunikacji tramwajowej), a także pożąda-
nej przez nich w przyszłości informacji w obliczu zda-
rzeń zakłócenia i wstrzymania ruchu TZ w Krakowie.

Ankiety były wykonywane na przystankach autobuso-
wych i tramwajowych zlokalizowanych w centrum 
Krakowa, wzdłuż tzw. I obwodnicy miasta. Ankieta zawie-
rała łącznie 15 pytań, a średni czas jej wypełnienia nie prze-
kraczał 3–4 minut. Łącznie w trakcie badania zebrano oko-
ło ważnych 470 ankiet (odpowiedzi), w tym 446 kwestio-
nariuszy wypełnionych w całości – z których najważniejsze 
wnioski przedstawiono w kolejnych podrozdziałach. 

Wnioski z grup (dyskusji) fokusowych
Przed przystąpieniem do fazy zasadniczej badania ankie-
towego przeprowadzono najpierw fazę wstępną badania, 
w ramach której przeprowadzono dyskusje w formie grup 
fokusowych oraz wykonano pilotażowe ankiety przystan-
kowe – miało to na celu usprawnienie formy badania ankie-
towego, tak aby było ono zrozumiałe i czytelne dla respon-
dentów. Dyskusje w formie grup fokusowych przeprowa-
dzono w grupach liczących 4–8 uczestników (czas trwania 
badania około 60 minut), którymi byli studenci oraz osoby 
pracujące podróżujące na co dzień z wykorzystaniem ko-
munikacji zbiorowej w Krakowie – a więc osoby dobrze 
zaznajomione z miejskim systemem TZ. 

Oprócz wniosków do usprawnienia badania ankietowego 
dyskusje grupowe dostarczyły istotnych i cennych obser-
wacji dla analizy wpływu zakłóceń ruchu TZ na zachowa-
nia pasażerów. Wskazują one, że dyskutanci doświadczają 
cyklicznych zakłóceń związanych z nagłym wstrzymaniem 
ruchu TZ w swoich podróżach na terenie Krakowa, a ich 
wynikowe decyzje (wybory) podróżnicze formułowane w od-
powiedzi na te zakłócenia mogą zależeć od wielu czynni-

ków – w tym: indywidualnych preferencji (i przyzwycza-
jeń), znajomości systemu TZ, możliwości wyboru alterna-
tywnych połączeń, a także dostępności źródeł informacji 
podróżniczej. Jedną z ważnych obserwacji jest subiektyw-
ność postrzegania występujących zakłóceń funkcjonowania 
systemu TZ – przykładowo fakt, że u istotnej części po-
dróżnych dominuje przeświadczenie, że zdarzenia wstrzy-
mania ruchu TZ trwają z reguły od 1 do nawet 3 godzin. 
Powiązane to może być z efektem niepewności i pewnego 
rodzaju „rozczarowania”, jakiego podróżni doświadczają 
w sytuacji, gdy ruch TZ ulega wstrzymaniu, a wobec braku 
informacji o zakłóceniu oczekują jeszcze przez długi czas na 
danym przystanku. 

W kontekście wynikowych wyborów podejmowanych 
po zauważeniu zakłócenia (wstrzymania) ruchu TZ zwraca 
uwagę fakt, iż wśród podróżnych dominuje tendencja do 
wyboru alternatywnego połączenia w sieci TZ – a także do 
pozostania na tym samym przystanku w oczekiwaniu na 
przywrócenie normalnych warunków kursowania pojaz-
dów. Poza tym możliwości (wybory) podróżnych są bardziej 
ograniczone w trakcie podróży i stąd też niższa jest skłon-
ność do wyboru innych środków podróży (np. komunikacji 
indywidualnej) niż np. przed rozpoczęciem podróży; pe-
wien wyjątek stanowi tutaj jedynie popularność alternaty-
wy w postaci wypożyczenia roweru miejskiego, obserwo-
wana wśród młodszych użytkowników. 

Kluczowym czynnikiem determinującym wybory w ob-
liczu zakłóceń normalnego funkcjonowania TZ jest dostęp-
ność wiarygodnej i aktualnej informacji podróżniczej. Pod 
tym względem uczestnicy grup fokusowych mają dość po-
zytywne postrzeganie systemu dynamicznej informacji pa-
sażerskiej, która jest obecnie dostępna w sieci tramwajowej 
Krakowa – aczkolwiek zauważają ograniczenia związane ze 
stopniem jej wiarygodności i użyteczności w sytuacjach za-
kłóceń TZ. Szczególnie zauważany jest wówczas niedobór 
dokładnej informacji dot. czasu zakończenia zakłócenia, 
dokładnego czasu przyjazdu najbliższego kursu linii TZ. 
Pewnym mankamentem jest także fakt, iż elektroniczne 
tablice przystankowe dostarczają ogólnej informacji 
o wstrzymaniu ruchu na danym odcinku – ale nie o tym, 
które linie (połączenia) TZ są przez to objęte zmianami 
w kursowaniu (funkcjonowaniu). Wreszcie warto także 
zwrócić uwagę, że wśród pomysłów (postulowanych przez 
dyskutantów) na dalsze usprawnienie systemu informacji 
wysoką popularnością cieszyłaby się możliwość otrzymania 
informacji w formie „spersonalizowanej” dla swojej (np. ty-
powej) podróży źródło-cel – która byłaby uzupełniana na 
bieżąco o uproszczone, ale dokładne (aktualizowane) alerty 
dot. obecnego statusu połączeń na swojej trasie podróży. 

Ostatnim, ale bardzo istotnym aspektem jest wyraźnie 
dostrzegalny brak informacji o czasach odjazdu kursów au-
tobusowych na przystankach w Krakowie. Zdecydowana 
większość dyskutantów podkreśla konieczność włączenia 
sieci komunikacji autobusowej do systemu dynamicznej in-
formacji pasażerskiej, dzięki czemu możliwe będzie rozsze-
rzenie systemu informacji podróżniczej na cały system 
miejskiej TZ.
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Wyniki badania ankietowego
Wyniki zebrane z badań ankietowych na przystankach 
potwierdzają, że znaczna część podróżnych doświadczy-
ła w pewnym stopniu zakłóceń związanych z czasowym 
i nagłym wstrzymaniem ruchu TZ w Krakowie. Spośród 
wszystkich ankietowanych 68% podróżnych przynajmniej 
raz doświadczyła tego typu zdarzenia w swoich podróżach 
– a 23% podróżnym przydarza się to stosunkowo często, tj. 
przynajmniej raz w tygodniu. W przypadku gdy podróż-
ni są pytani o to, kiedy ostatnio doświadczyli zakłócenia 
w swoich podróżach systemem TZ w Krakowie, wyniki po-
kazują, że dla około 41% ankietowanych zdarzyło się ono 
w ostatnich dniach (tj. w tygodniu badania lub w tygo-
dniu poprzedzającym badanie ankietowe) (tabela 5). Może 
to świadczyć o potencjalnie istotnej skali zjawiska (oraz 
jego powtarzalności), zwłaszcza gdy uwzględniony zostanie 
fakt, że aż 92% ankietowanych to regularni użytkownicy 
systemu – tj. osoby korzystające z systemu TZ średnio 5–7 
dni w tygodniu.

nicy częściej „doświadczani” przez zakłócenia TZ są bar-
dziej skłonni oczekiwać w dalszym ciągu na tym samym 
przystanku. W grupie osób, które deklarują częstość wy-
stępowania zakłóceń w swoich podróżach częściej niż 1 raz 
na tydzień, jest to około 45% podróżnych. W pozostałych 
grupach (których liczebność była jednak znacznie większa) 
zachowania te są zbieżne z wynikami dla ogółu ankietowa-
nych; niewielki jest także wzrost znaczenia innych decyzji, 
tj. wyboru środka komunikacji indywidualnej czy rezygna-
cji z podróży.

W dalszej części ankiety podróżni byli pytani o deklaro-
waną skłonność do akceptacji czasu oczekiwania w sytuacji 
zakłócenia (wstrzymania) ruchu na ich trasie podróży TZ 
– w sytuacji, gdy byliby poinformowani o pozostałym cza-
sie zakłócenia. Pytanie to odnosiło się do długości (czasu) 
ich typowej podróży wykonywanej systemem TZ – np. do 
pracy, szkoły, na zakupy itd. Podróżni byli pytani o dekla-
rację maksymalnego czasu oczekiwania, jaki byliby w sta-
nie zaakceptować w dwóch hipotetycznych sytuacjach – 
w zależności od konieczności (lub nie) dotarcia na określony 
czas do celu. Wyniki (rysunek 2) pokazują, że w przypadku 
podróży terminowej tendencja oczekiwania będzie wyraź-
nie niższa – około 80% ankietowanych byłaby niechętna 
czekać dłużej niż 10 minut, a prawdopodobieństwo oczeki-

Wyniki ankiet – deklarowany czas wystąpienia ostatniego zakłócenia 
(tj. nagłego wstrzymania) ruchu komunikacji zbiorowej w trakcie 

wykonywanych podróży TZ w Krakowie
Kiedy doświadczono ostatniego zakłócenia TZ Udział respondentów [%]

w tym tygodniu 17

w zeszłym tygodniu 24

w ostatnich kilku tygodniach 31

jeszcze dawniej 26

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5

Tabela 6

W kolejnej części analiza zachowań ujawnionych – tj. 
decyzji podjętych przez podróżnych w trakcie ostatniego 
zdarzenia zakłócenia ruchu TZ (tabela 6) – pokazuje, że 
znaczna część podróżnych (prawie 30%) zdecydowała się 
poczekać na przywrócenie normalnego funkcjonowania ru-
chu TZ na ich pierwotnej trasie podróży. Najwyższy jest za 
to udział podróżnych, którzy zdecydowali się jednak już 
wybrać alternatywne połączenie TZ – prawie 40%. Wysoki 
jest także odsetek osób, które w reakcji na zakłócenie ruchu 
TZ zdecydowały się przejść pieszo do celu podróży – odno-
towano 26% takich przypadków. Wyniki tej części ankiety 
odzwierciedlają zatem zachowania, które zdiagnozowano 
jako „dominujące” na etapie dyskusji grup fokusowych, 
i stanowią potwierdzenie ogólnej tendencji do podjęcia de-
cyzji (wyboru) podróżniczej „w obrębie” systemu komuni-
kacji zbiorowej – tj. przez ponad 2/3 respondentów (którzy 
czekają na tym samym przystanku lub wybierają inne połą-
czenie TZ). Ujawniono także znaczny odsetek osób, które 
(być może wobec braku rozsądnej alternatywy) decydują 
się na podróż pieszo. Prawdopodobieństwo podjęcia innych 
decyzji jest za to wyraźnie niższe: 4% ankietowanych de-
klaruje, że wybrało przejazd środkiem komunikacji indywi-
dualnej (samochód, taxi, Uber itd.), a 2% w ogóle zrezy-
gnowało z podróżowania. 

Gdy analizie poddana zostanie korelacja powyższych za-
chowań z częstością doświadczonych zakłóceń w podróżach 
TZ w Krakowie (tabela 6), można zauważyć, że użytkow-

Wyniki ankiet – decyzje podjęte w trakcie wystąpienia ostatniego 
zakłócenia (tj. nagłego wstrzymania) ruchu komunikacji zbiorowej 

w trakcie podróży w Krakowie

Wybór (decyzja) 
w wyniku wstrzy-
mania ruchu TZ

Udział responden-
tów [%]

Częstość występowania (doświadczania) 
zakłóceń w podróżach TZ w Krakowie [%]

> 1 raz na 
tydzień

ok. 1 raz na 
tydzień

< 1 raz na 
tydzień

dalsze oczekiwanie 
na przystanku 29 45 30 26

alternatywne 
połączenie TZ 39 26 39 41

przejście pieszo 
do celu 26 25 20 28

przejazd samocho-
dem, taxi (itp.) 4 2 8 4

rezygnacja z po-
dróży 2 2 3 1

Rys. 3. Deklarowane (przez respondentów) akceptowane czasy oczekiwania – w sytuacji, 
gdy byłaby dostępna informacja o czasie pozostałym do zakończenia zakłócenia (tj. wzno-
wienia ruchu) TZ 
Źródło: opracowanie własne
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wania właściwie zanika dla progu czasowego dłuższego niż 
15 minut (mniej niż 1%). Dla porównania, w przypadku 
podróży nieterminowej akceptacja dodatkowego czasu 
oczekiwania jest wyraźnie większa – tylko 35% ankietowa-
nych akceptuje próg oczekiwania nie dłuższy niż 10 minut, 
kolejne 43% byłaby skłonna poczekać do 20 minut; praw-
dopodobieństwo oczekiwania zanika dopiero przy czasie 
zakłócenia dłuższym niż 30 minut (ok. 5%). 

W dalszej części ankiety podróżni byli pytani o ocenę 
obecnie funkcjonującego systemu dynamicznej informacji pa-
sażerskiej, dostępnej na przystankach tramwajowych w Kra-
kowie. Pytanie to odnosiło się do dwóch kryteriów, tj. wiary-
godności (dokładności) oraz użyteczności (przydatności) infor-
macji wg dotychczasowego doświadczenia i obserwacji 
podróżnych. Podróżni byli proszeni o ocenę tych kryteriów 
w skali od 1 do 5, gdzie: 1 – bardzo źle, 5 – bardzo dobrze. 
Wyniki sumaryczne (rys. 3) pokazują, że w ogólnym ujęciu 
system dynamicznej informacji pasażerskiej jest pozytywnie 
oceniany przez większość respondentów. Użyteczność infor-
macji jest wyżej (lepiej) ocenianym kryterium: aż ponad 90% 
respondentów przyznało ocenę bardzo dobrą (5) lub dobrą 
(4). Nieco niżej zostało ocenione kryterium wiarygodności in-
formacji: udział ocen bardzo dobry (5) lub dobry (4) wynosił 
ok. 75%, ale widać także pewien wzrost udziału ocen o stop-
niu średnim (3) – ok. 20% respondentów. Niemniej jednak 
nie zmienia to zasadniczo dobrego odbioru społecznego syste-
mu dynamicznej informacji pasażerskiej, jaki obecnie funk-
cjonuje w Krakowie: udział ocen jednoznacznie negatywnych, 
tj. w stopniu bardzo złym (1) lub złym (2), jest minimalny 
i nie wynosi więcej niż 5% wszystkich odpowiedzi.

tras podróży. Podróżni byli proszeni o ocenę każdej z tych 
kategorii w skali 1–5, gdzie: 1 – oznacza, że informacja 
byłaby im zdecydowanie niepotrzebna, a 5 – że informa-
cja ta byłaby zdecydowanie potrzebna. Zebrane wyniki 
(rys. 4) wskazują, że wśród podróżnych zdecydowanie do-
minuje preferencja (potrzeba) pozyskania informacji 
o czasie pozostałym do zakończenia zakłócenia, wyraźnie 
postulowana przez prawie 90% respondentów (oceny (5) 
i (4)), przy właściwie znikomym udziale odpowiedzi nega-
tywnych. Pozostałe dwie kategorie informacji również są 
oceniane jako pożądane przez podróżnych, ale już w wy-
raźnie niższym stopniu: informacja o przyczynie zakłóce-
nia oraz sugestia dot. alternatywnych tras podróży są po-
żądane przez ok. 50–60% respondentów. W obu tych 
kategoriach widocznie też wzrasta udział odpowiedzi 
obojętnych (ocena (3)) – odpowiednio 35% oraz 25%) – 
ale za to udział negatywnych wskazań (oceny (1) i (2)) 
pozostaje na stosunkowo niewielkim poziomie.

Rys.  4. Deklarowana (przez respondentów) ocena obecnego systemu informacji wyświetla-
nej na elektronicznych tablicach przystankowych w Krakowie. Ocena w skali 1–5, gdzie:  
1 – bardzo źle, 5 – bardzo dobrze 
Źródło: opracowanie własne

Ostatnią zasadniczą część ankiety stanowiło pytanie 
dot. rozszerzenia w przyszłości systemu dynamicznej in-
formacji pasażerskiej w Krakowie. Podróżni byli pytani 
o wskazanie, jaki rodzaj (kategorię) informacji podróżnej 
chcieliby móc uzyskać w trakcie pojawiających się zda-
rzeń zakłócenia i wstrzymania ruchu TZ za pośrednic-
twem elektronicznych tablic przystankowych, a także 
innych źródeł informacji dynamicznej. Ocena ta odnosiła 
się do trzech kategorii informacji, które na chwilę obecną 
nie są jeszcze dostępne w systemie (lub nie są zawsze 
możliwe do uzyskania) – tj. informacja dot. przyczyny 
zdarzenia zakłócenia, czasu pozostałego do zakończenia 
zakłócenia oraz sugestia dot. zalecanych alternatywnych 

Rys. 5. Pożądana (przez respondentów) informacja w sytuacji występujących zakłóceń  
w funkcjonowaniu TZ w Krakowie
Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie
Wyniki przedstawionej powyżej analizy wskazują pewne 
cechy charakterystyczne rejestrowanych zdarzeń wstrzy-
mania ruchu tramwajowego w Krakowie. W skali całej 
sieci tramwajowej można zaobserwować pewną regular-
ność ich występowania w wymiarze czasowym. Dominuje 
za to wyraźnie kilka przyczyn powodujących wstrzyma-
nie ruchu tramwajowego – przede wszystkim awarie sieci 
tramwajowej oraz nieprawidłowo zaparkowane pojazdy, 
które odpowiadają łącznie za ok. 75% rejestrowanych 
zdarzeń. Charakterystyczna jest także zwiększona licz-
ba tych zdarzeń w pewnych punktach sieci tramwajo-
wej Krakowa, głównie w obszarze śródmieścia, a także 
korelacja pomiędzy dominującą przyczyną zdarzeń a ich 
lokalizacją. Co ważne, wyniki zgromadzone empirycznie 
wskazują, że ok. 50% rejestrowanych zdarzeń trwa krócej 
niż 15 minut, a tylko ok. 20% dłużej niż 30 minut – za-
tem duża liczba zdarzeń wstrzymania ruchu jest względ-
nie krótkotrwała 

Obserwacje z badania ankietowego ukazują regularne 
doświadczenie zdarzeń zaburzenia funkcjonowania 
i wstrzymania ruchu TZ wśród użytkowników krakow-
skiego systemu transportowego. W decyzjach podejmo-
wanych wówczas przez podróżnych dominuje tendencja 
do dalszego oczekiwania na danym przystanku lub wyboru  



13

TransporT miejski i regionalny 02 2018

alternatywnego połączenia TZ, wskazana przez prawie 
70% respondentów; duży jest także udział osób decydują-
cych się przejść pieszo do celu podróży (ok. 25%). Wśród 
osób częściej doświadczających zakłóceń ruchu TZ jeszcze 
bardziej zwiększa się akceptacja dalszego oczekiwania na 
przystanku na przyjazd swojej linii autobusowej lub tram-
wajowej.

Na podstawie zgromadzonych obserwacji można za-
tem wysunąć następujące wnioski do kształtowania syste-
mu informacji podróżniczej w sytuacji nagłych zakłóceń 
ruchu TZ:

•	 W deklaracjach podróżnych dominuje przede wszyst-
kim postulat możliwości uzyskania informacji (wiary-
godnego szacunku) dot. czasu, jaki pozostał do za-
kończenia trwania zakłócenia (wstrzymania ruchu) 
TZ i przywrócenia normalnego funkcjonowania TZ. 
Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że w wielu przy-
padkach akceptowalny czas oczekiwania mógłby się 
pokryć z faktycznym czasem trwania zakłócenia: 
przykładowo, 30% zarejestrowanych zdarzeń trwało 
nie dłużej niż 10 minut – jest to próg oczekiwania, 
który byłby akceptowalny dla ok. 60% ankietowa-
nych dla podróży terminowej oraz prawie 90% an-
kietowanych dla podróży nieterminowej. Dodatkowo 
można wnioskować, że dostarczenie tego typu infor-
macji zmniejszy znacząco uciążliwość czasu oczeki-
wania i trudność związaną z niepewnością podróżo-
wania – w konsekwencji może się okazać, że skłonność 
do akceptacji czasu oczekiwania będzie wyższa niż 
wynika to z deklaracji pasażerów, zwłaszcza gdy za-
pewniony zostanie wysoki stopień wiarygodności po-
danej informacji.

•	 Wśród deklaracji pasażerów wysokie miejsce zajmuje 
tendencja do otrzymywania informacji w formie bar-
dziej spersonalizowanej i sugestywnej. W sytuacji po-
jawiających się zdarzeń zakłócenia (funkcjonowania) 
ruchu TZ pożądana byłaby informacja nt. sugerowa-
nych alternatywnych opcji podróży (tj. mówiąc kolo-
kwialnie, „którędy mam jechać”), która byłaby dla 
podróżnych bardziej pomocna niż tylko ograniczone 
powiadomienie o miejscu wystąpienia zakłócenia 
(„którędy nie mogę jechać”); a także alerty i powia-
domienia odnoszące się do ich typowej trasy podróży 
źródło-cel, synchronizowane w czasie rzeczywistym 
na smartfonie – bez konieczności manualnego spraw-
dzania bieżących warunków podróżowania.

•	 Kolejnym możliwym rozwiązaniem mogłoby być  
rozszerzenie systemu dynamicznej informacji pasa-
żerskiej o automatyczny algorytm detekcji możliwe-
go (pojawiającego się) zakłócenia m.in. na bazie da-
nych historycznych. Algorytm ten operowałby na 
danych o bieżącym położeniu pojazdów w sieci, a po 
wykryciu znacznego wydłużenia czasu przejazdu 
tramwaju na danym odcinku – automatycznie wy-
świetlałby odpowiednie powiadomienie (np. symbol 
gwiazdki) na elektronicznych tablicach na dalszych 
przystankach tej linii tramwajowej. Powiadomienie 

to wyświetlane byłoby do czasu zarejestrowania za-
kłócenia (lub jego usunięcia). Dzięki temu podróżni 
mogliby dostać zawczasu informację o potencjalnie 
pojawiającym się zaburzeniu w ruchu TZ – dodatko-
wo algorytm ten mógłby „wyłapać” znaczną liczbę 
zdarzeń nierejestrowanych, a powodujących utrud-
nienia w podróżowaniu.

Należy dodatkowo podkreślić, że w świetle badań ankie-
towych ocena obecnego systemu elektronicznych wyświetla-
czy przystankowych jest wyraźnie pozytywna, a popularność 
źródeł dynamicznej informacji pasażerskiej w Krakowie co-
raz większa. Dalsze rozszerzenie dostarczanej informacji 
może zatem, stosunkowo niewielkim kosztem (nakładem) 
prac, długofalowo pozytywnie wpłynąć na pozytywne do-
świadczenie podróżowania i postrzeganie jakości systemu 
miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie.
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Streszczenie: Porty morskie stanowią kluczowe ogniwa łańcucha dostaw. 
Są swoistego rodzaju oknem na świat, łącząc gospodarkę krajową z ryn-
kami międzynarodowymi. Na konkurencyjność poszczególnych portów, 
a pośrednio gospodarek krajowych wpływ ma wiele czynników takich 
jak: dostępność transportowa portu od strony zaplecza, dostępność trans-
portowa portu od strony przedpola, sprawność obsługi portowo-logi-
stycznej. Polskie porty ciągle podejmują działania, aby zapewnić klientom 
najwyższą jakość usług we wszystkich trzech obszarach.  Przyglądając się 
historii XVII i XVIII wieku, można dostrzec, jaki potencjał w obsłudze 
ładunków posiadała Wisła. W tym okresie była najbardziej żeglowną 
rzeką Europy, czyniąc Gdańsk i dorzecze Wisły jednym z najbogatszych 
regionów kontynentu [1]. Obecnie w Wiśle i całym polskim układzie 
dróg śródlądowych drzemie olbrzymi, ale niewykorzystany potencjał. 
W artykule skupiono się na ocenie, jaki wpływ na porty trójmiejskie wy-
wrze realizacja „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych 
w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030”. W artyku-
le wytłumaczono, czym jest dostępność transportowa. Poddano również 
analizie aktualną dostępność transportową zapleczy portów oraz wizję 
zwiększenia dostępności transportowej trójmiejskich portów morskich 
w przypadku budowy i modernizacji wodnych dróg śródlądowych oraz 
bez przeprowadzania tych prac. 
Słowa kluczowe: żegluga śródlądowa, porty morskie, transport inter-
modalny, kontenery, infrastruktura, dostępność transportowa.

Możliwość wykorzystania żeglugi  
śródlądowej do zwiększenia  
dostępności transportowej  
trójmiejskich portów morskich1

Dostępność transportowa
Porty morskie są węzłami sieci transportowych. W portach 
zbiegają się: żegluga dalekiego zasięgu z kabotażową od 
strony przedpola oraz transport drogowy, kolejowy, prze-
syłowy i żegluga śródlądowa. Według różnych szacunków 
około 90% handlu światowego pod względem masy jest 
przeładowywane w portach morskich. Struktura grup ła-
dunkowych w polskich portach przez lata ulegała znacz-
nym zmianom. Obecnie porty starają się być jak najbar-
dziej uniwersalnymi, z podobną masą ładunkową obsługi-
wanych towarów masowych suchych, masowych płynnych 
oraz drobnicowych [2].

Dostępność transportowa portów morskich jest jedną 
z najważniejszych kwestii poruszanych przy ocenie kon-
kurencyjności portów. Dobrze rozwinięta dostępność 
transportowa oznacza duży obszar ciążenia portu. Ma ona 
bezpośrednie przełożenie na obroty ładunkowe genero-
wane przez port. Stanowi zespół cech charakteryzujących 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację: A. Myszka 
50%, M. Truszczyński 50%.

port, dzięki którym jest on wybierany jako miejsce prze-
ładunków towarów w międzynarodowych łańcuchach do-
staw. Dwiema głównymi cechami charakteryzującymi 
dostępność są: pojemność zaplecza portu – określana jako 
potencjał zaplecza portu do generowania potoków ładun-
kowych oraz głębokość zaplecza – określana jako obszar, 
z którego port jest w stanie przyciągnąć ładunki (z obsza-
ru ciążenia). Na pojemność zaplecza główny wpływ ma 
kondycja gospodarki kraju portowego oraz jego krajów 
ościennych, na głębokość zaplecza wpływ ma konkuren-
cyjność portu zbudowana poprzez dobrze rozwiniętą in-
frastrukturę dostępową do portu, sprawną obsługę porto-
wo-logistyczną, jego położenie względem innych portów 
oraz liczba połączeń morskich i lądowych. Preferencje 
nadawcy i odbiorcy ładunku decydują o wyborze kon-
kretnego portu, nie ogranicza się on wyłącznie do wybra-
nia określonego portu, ale całego łańcucha dostaw po-
przez dany lub konkurencyjny port. W związku z tym 
obszar ciążenia portu zmienia się w zależności od tego, 
czy załadowca i odbiorca preferują szybki czas dostaw, 
konkurencyjny koszt dostaw, ekologiczność środków 
transportu w przywozie/odwozie z/do portu czy dostęp-
ności narzędzi IT umożliwiających sprawną kontrolę łań-
cucha dostaw. Trójmiejskie porty, położone blisko siebie 
(około 13,5 Mm), mają wspólne, sporne zaplecze. W wie-
lu przypadkach (transport kontenerowy) muszą konkuro-
wać również z portami niemieckimi, a biorąc pod uwagę 
plany rozwojowe, będą w przyszłości prawdopodobnie 
musiały konkurować z portami adriatyckimi i państw 
bałtyckich [3].

W aspekcie konkurowania z innymi portami oraz w ob-
liczu planów budowy portów zewnętrznych dla trójmiej-
skich portów morskich ważne jest zapewnienie sprawnej 
sieci dostępowej, na którą składa się sieć drogowa, kolejo-
wa, rurociągi oraz sieci dróg wodnych śródlądowych. 
Poszczególne sieci są dla siebie konkurencyjne, jednak od-
powiednie ich wykorzystanie umożliwia uzyskanie efektów 
synergii różnych gałęzi transportu oraz stanowi zabezpie-
czenie obsługi ładunków, gdy w jednej z sieci dochodzi do 
awarii.

Plany rozwojowe żeglugi śródlądowej
Budowa portów morskich i dróg transportowych do nich 
prowadzących jest czasochłonna, równocześnie obiekty te 
eksploatowane są potem przez długi czas. Ponieważ decy-
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zje podejmowane czy to przez zarządy terminali, portów, 
czy władze centralne mają wpływ na funkcjonowanie danej 
gałęzi transportu przez wiele lat, więc muszą być spójne 
z planami inwestycyjnymi innych państw czy regionów, 
aby nie stały się, w niedługim czasie po realizacji, wąski-
mi gardłami międzynarodowej sieci transportowej [4]. 
W Polsce najbardziej aktualnym dokumentem określają-
cym kierunki rozwoju żeglugi śródlądowej są „Założenia do 
planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na 
lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030”. Założenia 
te wpisują się w „Strategię Rozwoju Transportu do 2020 r. 
(z perspektywą do 2030 r.)”, która mówi o przywróceniu 
parametrów eksploatacyjnych dróg wodnych.

Najważniejszym czynnikiem, z którym musi uporać 
się polska żegluga, jest umożliwienie pływania jednost-
kom o nośności do 1200 ton, zanurzeniu do 260 cm przez 
240 dni w roku [5], co za tym idzie – zapewnienie co 
najmniej IV klasy żeglowności, gdzie głębokość szlaku 
jest równa 2,8 m. [6] Są to cele, które wynikają z ratyfi-
kacji przez Polskę porozumienia AGN w sprawie głów-
nych śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym 
znaczeniu. Rysunek 1 przedstawia sieć międzynarodo-
wych dróg śródlądowych na terytorium Polski. Są to trzy 
drogi ujęte w konwencji AGN [7]: 

•	 E-30 – Odrzańska Droga Wodna – łącząca Morze 
Bałtyckie z Dunajem w Bratysławie, obejmując na 
terenie Polski rzekę Odrę od Świnoujścia do granicy 
z Czechami;

•	 E-40 – łącząca Morze Bałtyckie w Gdańsku z Dnie-
prem w rejonie Czarnobyla i dalej przez Kijów i Cher-
soń z Morzem Czarnym, obejmując na terenie Polski 
rzekę Wisłę od Gdańska do Warszawy, rzekę Narew 
oraz rzekę Bug do Brześcia;

•	 E-70 – łącząca Holandię z Rosją i Litwą, a na terenie 
Polski obejmującą Odrę od ujścia kanału Odra-Ha-
wela do ujścia Warty w Kostrzynie, drogę wodną Wi-
sła-Odra oraz od Bydgoszczy dolną Wisłę i Szkarpa-
wę lub Wisłę Gdańską.

Plany rozwoju dróg wodnych śródlądowych ujęte są 
również w Strategii Rozwoju Transportu, która jeszcze sze-
rzej wpisuje się w założenie „Białej Księgi Transportu 
2011”. Księga ta jest dokumentem europejskim, który wy-
znacza kierunki rozwoju transportu do roku 2050. Pokazuje 
wymagania i perspektywy, jakie pojawią się również w za-
kresie transportu śródlądowego. Jednym z założeń jest ob-
niżenie do 2030 roku o 30% przewożenia towarów transpor-
tem drogowym przy odległościach większych od 300 km, 
a do 2050 aż o 50%, co stwarza możliwości, by transport 
na głównych szlakach wewnątrz kraju odbywał się drogami 
wodnymi [8]. W aktualnym dokumencie pojawiają się ko-
mentarze o niewykorzystanym potencjale transportu śród-
lądowego, a także deklarację woli zapewnienia połączenia 
wszystkich portów morskich z systemem wodnego trans-
portu śródlądowego [9].

Powyżej wskazano, że zostały podjęte postanowienia 
w celu wykorzystania potencjału polskich rzek. Ponowne 
uzdatnienie ich do żeglugi pozwoli rozwiązać problem kon-
gestii oraz wpłynie pozytywnie na środowisko, co więcej 
zapewni to konkurencyjność polskich systemów transpor-
towych na tle europejskich. Wprowadzenie do polskiego 
systemu transportowego żeglugi śródlądowej znacząco 
wpłynie na funkcjonowanie portów oraz wygląd całych łań-
cuchów dostaw. Jeżeli polskie drogi śródlądowe osiągną 
klasę IV, a w jednym z trójmiejskich portów morskich bę-
dzie odprawiona jedna barka dziennie z załadowanymi 
72 TEU (odpowiednik kontenera 20 stopowego, kontener 
40 stopowy stanowi 2 TEU), na drogach zmniejszy się liczba 
udziału samochodów ciężarowych o 12 do 15 tysięcy pojaz-
dów w skali roku [10]. Dzięki użeglownieniu Wisły możliwy 
będzie przewóz około 10–15 mln ton ładunków rocznie 
[10], dzięki czemu udział transportu śródlądowego na tle in-
nych środków transportu będzie wynosić 10–15% [10].

Dostępność transportowa portu Gdańsk
Port Gdańsk jest najstarszym polskim portem morskim, 
mającym swoje początki jeszcze w średniowieczu. Funkcjo-
nował on również kiedy Wisła była ważną europejską arte-
rią transportową. Obecnie Port Gdańsk jest największym 
polskim portem, który dzięki swojej infrastrukturze jest 
uniwersalny i posiada podobny udział w strukturze prze-
ładunkowej ładunków masowych płynnych, masowych 
ciekłych oraz drobnicowych. Port składa się z dwóch czę-
ści charakteryzujących się różnymi parametrami. Port ze-
wnętrzny położony bezpośrednio nad Zatoką Gdańską, 
umożliwia obsługę największych jednostek wpływających 
na Bałtyk. Port wewnętrzny jest starszą częścią, którą – 
dzięki korzystnemu położeniu – można wykorzystywać do 
żeglugi śródlądowej i obsługi przeładowywanych w nim 
ładunków. 

Przyglądając się gałęziom transportu, większość ładun-
ków ciążących do portu transportowana jest samochodami 
ciężarowymi, a kolejny udział w dowozie ładunków mają 
przewozy kolejowe [5]. Warto zaznaczyć, że w ostatnich 
latach w obszarze portu wykonano inwestycje, które miały 
poprawić połączenie portu z zapleczem, wykorzystując 

Rys. 1. Sieć międzynarodowych dróg śródlądowych na terytorium Polski 
Źródło: [7]
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transport kolejowy. Jedną z najważniejszych była „Mo der-
nizacja linii kolejowej 9 (E65/CE76) na odcinku Warszawa 
– Gdynia”, która umożliwiła zwiększenie prędkości eksplo-
atacyjnej pociągów towarowych do 120 km/h przy nacisku 
225 kN/oś. Inwestycja zakładała również powstanie nowej 
sieci trakcyjnej, układów zasilania, budowę pięciu lokal-
nych centrów sterowania (tzw. LCS-ów, powstałych 
w Gdyni, Gdańsku, Malborku, Iławie, Działdowie, Ciecha-
nowie) [11].

Kolejną ważną inwestycją będzie modernizacja trasy 
Tczew–Bydgoszcz, linii 131 (C-E 65). Linia C-E, podobnie 
jak linia E65, należy do VI Europejskiego Korytarza 
Transportowego łączącego państwa nadbałtyckie z krajami 
położonymi nad Adriatykiem i na Bałkanach. Modernizacja 
zakłada, podobnie jak w przypadku linii E65, podniesienie 
prędkości eksploatacyjnej na odcinku z Tczewa do Ino-
wrocławia do 120 km/h dla pociągów towarowych. 
Modernizacja tej linii umożliwi zwiększenie jej przepustowo-
ści, a tym samym od Tczewa pociągi towarowe będą miały 
dwie opcje dla obsługi potoków ładunkowych na południe 
kraju [12].

Inwestycją wpływającą bezpośrednio tylko na Gdański 
Port była moder nizacja linii kolejowej nr 226, biegnącej 
z Pruszcza Gdańskiego do stacji Gdańsk Port Północny. 
16,3 km linii zostało w całości zmodernizowane, poprzez 
przywrócenie ruchu na dwóch torach. Wybudowano rów-
nież nowy, dwutorowy most nad Martwą Wisła, który za-
stąpił dawny jednotorowy. Modernizacja tej linii umożliwi-
ła zwiększenie prędkości eksploatacyjnej do 100 km/h, 
a także zwiększenie przepustowości z 30 par pociągów do 
180 par na dobę [11].

Przez lata poczyniono znaczące inwestycje w celu polep-
szenia dostępu drogowego. Osią, która wyprowadza ruch 
z gdańskiego portu jest Trasa Sucharskiego, biegnąca od 
południowej obwodnicy Gdańska do tunelu pod Martwą 
Wisłą oraz odgałęziającą się w kierunku terminalu promo-
wego Westerplatte. Wąskie gardła mogą stanowić jedynie 
drogi prowadzące od Trasy Sucharskiego do Terminali [11]. 
Rozbudowa ma polepszyć obsługę potoków ruchu z Portu 
Północnego w kierunku autostrady A1. Dostęp do DCT 
usprawnić mają planowane drogi Nowe Kaczeńce, które 
połączą ulicę Majora Sucharskiego z terminalem, oraz uli-
cą Nowa Portowa, która będzie łączyć ulicę Nowe 
Kaczeńce z ulicą Kontenerową, i usprawni ruch do Pomor-
skiego Centrum Logistycznego. Linia kolejowa od stacji 
Gdańsk Port Północny do terminalu DCT również ma 
zostać przebudowana poprzez dobudowanie drugiej nitki 
torów [11, 13, 14].

Dostępność transportowa portu Gdynia
Port Gdynia charakteryzuje się znacznie gorszymi parame-
trami dostępowymi niż Port Gdańsk. Z jednej strony wynika 
to z jego położenia w północnej części aglomeracji trójmiej-
skiej (około 25 km na północ od Portu Gdańsk), z drugiej ze 
znacznie większego otoczenia portu przez miasto niż ma to 
miejsce w przypadku Gdańska. Główne drogi samochodo-
we oraz kolejowe prowadzące do Portu Gdynia przedstawia 

rysunek 2. Tory znajdujące się na terenie Portu Gdynia bar-
dziej odpowiadają współczesnym wymaganiom portowym 
w porcie gdańskim. Gdynia ma jednak trudniejszą sytuację 
w obszarze dostępu do krajowej sieci kolejowej. Port Gdynia 
ma ograniczony dostęp do biegnącej przez Trójmiasto linii 
kolejowej 9, a tym samym do rozpoczynającej się w Tczewie 
linii kolejowej 131. Ograniczony dostęp wynika z podwój-
nego zastosowania tych linii, zarówno do celów pasażer-
skich, jak i towarowych. Rozwiązaniem będzie moder-
nizacja linii 201, dzięki której pociągi towarowe z Gdyni 
będą mogły omijać znaczną część aglomeracji trójmiejskiej. 
Inwestycja zakłada podniesienie prędkości eksploatacyjnej 
dla pociągów towarowych do 120 km/h oraz nacisków na 
oś do 22,5 t [12]. Kwestia dostępu drogowego również  
wymaga znaczącej poprawy. Obecnie niemal cały ruch sa-
mochodów ciężarowych wychodzących z Portu Gdyni opie-
ra się na Estakadzie Kwiatkowskiego. Droga ta niestety 
nie spełnia współczesnych wymagań, bo charakteryzuje się 
zbyt małymi dopuszczalnymi naciskami na oś. Część esta-
kady powstała w latach 70. wymaga corocznych remon-
tów, a w godzinach szczytu powstają na niej znaczne zatory. 
Rozwiązaniem tego problemu byłaby budowa tzw. dro-
gi czerwonej łączącej zachodnią część portu z planowaną 
„Obwodnicą Północną Aglomeracji Trójmiejskiej”, a dalej 
z istniejącą obwodnicą aglomeracji trójmiejskiej. Niestety 
termin realizacji nie jest znany. 

Rys. 2. Dostęp Portu Gdynia do dróg i linii kolejowych 
Źródło: [15]

Potencjał rozwoju żeglugi śródlądowej
Według danych statystycznych GUS na 2016 rok jedynie 
214 km dróg wodnych śródlądowych spełniło wymagania 
postawione drogom o znaczeniu międzynarodowym. [16]

Pomimo tego dane dotyczące polskich rzek są imponu-
jące, ponieważ dłuższą sieć dróg wodnych ogółem posiadają 
jedynie Niemcy, Francja, Finlandia i Holandia [17], która 
bardzo dobrze wykorzystuje swoje szlaki wodne, do rozpro-
wadzania ładunku do miejsc docelowych. Nie bez znacze-
nia jest wskaźnik gęstości sieci dróg żeglownych śródlądo-
wych, który w 2016 roku wynosił: 11,6 km/1000 km2, 
dzięki czemu Polska w skali Europy zajmuje 7 miejsce. 
Wisła biegnie przez większość największych miast w Polsce. 
Taki układ dróg wodnych sprzyja wykorzystaniu ich do ce-
lów transportowych [18]. Dolna Wisła jest fragmentem, 
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który łączy Porty Gdańsk i Gdynia oraz jest elementem 
dróg międzynarodowych MDW E70 i MDW E40. W po-
łączeniu z zapleczem będzie bardzo dobrym uzupełnieniem 
dla transportu drogowego i kolejowego oraz pozwoli na 
zwiększenie obrotów w obu portach. 

W planach do 2020 roku niezwykle istotne dla trój-
miejskich portów morskich jest rozpoczęcie rewitalizacji 
Dolnej Wisły, czyli odcinka Gdańsk–Warszawa, głównie 
poprzez jej kaskadyzację, czyli wybudowanie stopni wod-
nych z elektrowniami i śluzami żeglugowymi. Do 2030 
roku najważniejsze dla Gdańska będzie podniesienie do co 
najmniej IV klasy żeglowności połączenia wodnego Odra-
Wisła–Zalew Wiślany [13]. Jak widać pierwsze kroki zo-
stały już postawione i istnieje bardzo duża szansa na to, by 
polityka transportowa została ukierunkowana na rozwój 
żeglugi śródlądowej, między innymi dzięki środkom finan-
sowym z UE na dalszy rozwój infrastruktury portowej oraz 
dostęp do portów morskich. 

Port w Gdańsku przeładowuje znaczne ilości kontenerów, 
które są transportowane do miejsc przeznaczenia samochoda-
mi ciężarowymi czy wagonami kolejowymi. Przewiduje się, że 
z roku na rok do trójmiejskich portów morskich przypłynie 
coraz więcej towarów, które będą rozprowadzane po polskich 
drogach. Mimo ciągłego rozwoju infrastruktury drogowej, 
może się ona okazać niewystarczająca i wtedy potrzeba akty-
wizacji przewozów wodnych śródlądowych będzie nagląca. 
Żegluga śródlądowa stanowi najtańszy środek przewozu to-
waru. Przykładowo szacunkowy koszt transportu drogami 
wodnymi na odległość 200 km jest ponad pięciokrotnie mniej-
szy niż przy wykorzystaniu transportu drogowego oraz prawie 
sześciokrotnie niż przy transporcie kolejowym. 

Potencjał żeglugi śródlądowej jest ogromny i powinien 
być wykorzystany jak najprędzej. Dzięki wykorzystaniu ze-
stawu barek pchanych istnieje możliwość przewiezienia więk-
szej ilości towarów na tych samym odcinkach niż przy użyciu 
transportu drogowego lub kolejowego. Porównując żeglugę 
śródlądową z innymi środkami transportu, warto wskazać, że 
przy wykorzystaniu tej samej energii tonę ładunku możemy 
przetransportować odpowiednio na odległość – 370 km 
w przypadku barki, 300 km – kolei, 100 km – samochodu 
ciężarowego [19, 8]. Pięciokrotnie mniejsza jest emisja dwu-
tlenku węgla, w ostatecznym rachunku znaczenie ma także 
zapobieganie powstaniu licznych kongestii oraz wypadków 
z udziałem samochodów ciężarowych na drogach. Żegluga 
śródlądowa może okazać się trafnym rozwiązaniem również 
dla przewozu ładunków wielkogabarytowych, z racji lokaliza-
cji przemysłu stoczniowego i przeróżnych przedsiębiorstw. 
Może być też rozwiązaniem dla przewozu ładunków maso-
wych do portów morskich Gdańska i Gdyni [20].

Najprawdopodobniej jednym z najczęściej przewożo-
nych towarów Wisłą będą węgiel i koks jako importowany 
surowiec dla elektrowni znajdujących się wzdłuż Dolnej 
Wisły bądź też transport ropy i produktów ropopochod-
nych, które przewożone są koleją lub przesyłane rurociąga-
mi. Jeśli chodzi o transport kontenerów, to potencjalnymi 
odbiorcami będą fabryki i montownie zlokalizowane w oko-
licach Warszawy, Torunia, Włocławka i Płocka [18]

Analiza potencjalnego wykorzystania żeglugi śródlądowej 
do obsługi transportu zaplecza
Analizując potencjał wykorzystania żeglugi śródlądowej do 
obsługi transportu kontenerowego, warto dokonać obliczeń 
obecnych możliwości przeładunkowych trójmiejskich termi-
nali. Zgodnie z wypowiedziami ich przedstawicieli, termina-
le w obecnej chwili byłyby gotowe przeznaczyć jedną z po-
siadanych suwnic do obsługi jednostek żeglugi śródlądowej. 
W Gdyni funkcjonują terminale konturowe: Baltic Container 
Terminal (BCT) oraz Gdynia Container Terminal (GCT), na-
tomiast w Gdańsku: Deepwater Container Terminal (DCT) 
i Gdański Terminal Kontenerowy (GTK). Na podstawie raty 
przeładunkowej oraz założenia czasu pracy na burcie w ciągu 
roku można obliczyć roczny potencjał przeładunkowy ter-
minalu. Przyjmując więc, że terminale będą obsługiwać jed-
nostki w strefie nabrzeża przez 16h / doba (2 zmiany po 8 h), 
przez 344 dni w roku, potencjalne zdolności przeładunkowe 
zostały przedstawione w tabeli 1.

Roczne zdolności przeładunkowe trójmiejskich terminali  
kontenerowych w obsłudze jednostek śródlądowych

Terminal BCT DCT GCT GKT

[ TEU/rok] 176 128 192 640 137 600 165 120

Tabela 1

Tabela 2

Biorąc pod uwagę wspomniane czynniki, potencjał 
przeładunkowy został obliczony za pomocą poniższego 
wzoru oraz z wykorzystaniem tabeli nr 2, przedstawiającej 
raty przeładunkowe suwnic w poszczególnych, trójmiej-
skich terminalach [21]:

gdzie,
Pr – roczny potencjał przeładunkowy

Wh – wydajność godzinowa jednego stanowiska cumow-
niczego [TEU/h], definiowana jako iloczyn liczby 
suwnic nabrzeżowych pracujących na jednym sta-
nowisku oraz liczby kontenerów przeładowywa-
nych przez jedną suwnicę w ciągu godziny

 tr – [h/rok] rzeczywisty czas pracy terminalu w ciągu 
roku, określony w godzinach na rok, będący ilo-
czynem liczby dni roboczych w roku, liczby zmian 
roboczych w ciągu doby i liczby godzin roboczych 
w ciągu zmiany. 

Dodatkowo dokonano analizy dotyczącej przewozu to-
warów z Portu Gdańsk i Gdynia do Bydgoszczy, Torunia, 
Włocławka, Płocka oraz Warszawy za pomocą transportu 
drogowego, kolejowego oraz żeglugi śródlądowej. Jeśli  

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne na podstawie [22]

Raty przeładunkowe trójmiejskich terminali kontenerowych
Terminal BCT DCT GCT GKT

Rata przeładunkowa (kontener/h) 32/STS 35/STS 25/STS 30/STS
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chodzi o potencjalne czasy transportu towarów z portów 
w Gdyni oraz Gdańsku do różnych lokalizacji, to transport 
wodny śródlądowy przy uwzględnieniu tylko czasów prze-
wozu jest niewątpliwie najdłużej trwającym transportem, 
jednak nasze obliczenia nie uwzględniają norm czasów pracy 
kierowców, maszynistów czy załóg, okien czasowych zarezer-
wowanych pod przejazdy pociągów oraz np. rzadszej ekspedy-
cji pociągów z portów do niektórych lokalizacji. Przykła dowo 
z Portu Gdańsk do Warszawy można dotrzeć za pomocą trans-
portu drogowego w czasie około 5 h 20 min, z wykorzysta-
niem kolei 12 h 36 min, natomiast żeglugą śródlądową 27 h 
25 min. Po uwzględnieniu ww. czynników i zaoferowaniu czę-
stych wypłynięć statków żeglugi śródlądowej z portów może 
ona być konkurencyjna pod względem czasowym dla trans-
portu kolejowego. Jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ np. 
Płock to miasto o zróżnicowanej strukturze branżowej, gdzie 
funkcjonuje przemysł paliwowy, chemiczny, spożywczy, ma-
szynowy oraz stoczniowy i bez problemu będzie można tam 
dotrzeć z wykorzystaniem żeglugi śródlądowej.

Koszt przewozu jest niezwykle ważną cechą, a w tej ka-
tegorii żegluga śródlądowa zdecydowanie nie ma konku-
rencji. Warto wybrać barki do przewożenia towaru ze 
względu na średnio siedem razy niższy koszt transportu niż 
przy wybraniu innego, rozpatrywanego środka transportu. 

Podsumowując powyższą analizę, można wywnioskować, 
że istnieje realna możliwość, by wprowadzić do trójmiejskich 
portów miejsce na przeładunki barek rzecznych. Z drugiej 
analizy wynika, że warto wybrać drogi wodne śródlądowe do 
przewożenia towarów rozładowanych w trójmiejskim porcie 
morskim ze względu na bardzo niskie koszty transportu oraz 
aspekty ekologiczne Niekorzystnym aspektem jest jedynie 
prawie dwukrotnie dłuższy czas transportu, lecz w porówna-
niu do transportu drogowego, na trasach wodnych nie będą 
pojawiać się kongestie, które są bardzo częstym powodem 
znacznych opóźnień.

Podsumowanie
Trójmiejskie porty morskie charakteryzują się różną do-
stępnością względem zaplecza. Niewątpliwie w korzyst-
niejszej sytuacji znajduje się Port Gdańsk. Bez wątpienia 
udrożnienie Wisły polepszyłoby dostępność zaplecza, porty 
zyskałyby nową gałąź, która nie była dotychczas wykorzy-
stywana, jednakże proces inwestycyjny musi być przemy-
ślany i odpowiednio przygotowany. Przy projektowaniu 
należy pamiętać, że drogi śródlądowe projektuje się kom-
pleksowo, uwzględniając cały odcinek drogi przeznaczony 
w przyszłości do eksploatacji. Analizując potencjał wpływu 
żeglugi śródlądowej na funkcjonowanie portów morskich, 
trzeba brać pod uwagę czas udrożnienia dolnego odcinka, 
znajdującego się przy portach. 

Jeśli żegluga śródlądowa rozwinie się tak, jak jest to pla-
nowane, Port Gdański będzie mieć olbrzymi potencjał do 
dalszego rozwoju, co wynika ze dobrego połączenia drogo-
wo-kolejowego z zapleczem, dodatkowo wspartego przez 
żeglugę śródlądową. Dystrybucja towarów przeładowywa-
nych w Porcie Gdańsk mogłaby być oparta o dodatkową ga-
łąź transportu, w konsekwencji Port Gdańsk mógłby zwięk-

szać swój udział w obsłudze towarów z Europy Wschodniej 
i Środkowej [7]. Port Gdynia z kolei, wykorzystując żeglugę 
śródlądową, mógłby zniwelować niekorzystny wpływ istnie-
jących w nim wąskich gardeł, co znacząco zwiększyłoby jego 
potencjał i tym samym wzmocniłoby jego konkurencyjność 
w stosunku do Portu Gdańsk. 
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westycją było zaopatrzenie Olsztyna w energię elektryczną, 
co bezpośrednio wiązało się z uruchomieniem lokalnej ko-
munikacji tramwajowej. 17 lipca 1906 roku na posiedzeniu 
Olsztyńskiej Rady Miejskiej zostaje ostatecznie zatwierdzo-
na budowa Zakładu Energetycznego oraz trakcji kolei 
tramwajowej. Prace budowlane związane z wodną zaporą 
i budynkiem głównym elektrowni rozpoczęto wiosną 1907 
roku. Energetyczną siłę zapewniały trzy turbiny o mocy 
185 koni mechanicznych.

Hydrozespół pod nazwą „Alle” czyli Łania, który miał 
zasilać trakcję tramwajową, próbnie uruchomiono 14 grud-
nia 1907 roku. Rozruch urządzeń prądotwórczych, wypro-
dukowanych w fabryce Luthera w Brunszwiku, okazał się 
sukcesem. W ten sposób można było następnego dnia uro-
czyście otworzyć pierwszą w Olsztynie linię obsługiwaną 
przez transport szynowy. Wraz z budową elektrowni trwa-
ły prace związane z inwestycją tramwajową, którą zlecono 
Towarzystwu Akcyjnemu „Sachsenwerk fur Kraft” z Drez-
na, powierzając jednocześnie wytyczenie przyszłych dwóch 
tras komunikacyjnych inżynierowi Wilhelmowi Peterso-
nowi. Latem 1907 roku zaczęto kłaść na ulicach pierwsze 
odcinki torów tramwajowych. Były to szyny rowkowe 
produkcji „Stahlindustrie Bohun”. Tory miały prześwit 
1000 mm. Przy obecnej Alei Wojska Polskiego wybudo-
wano zajezdnię tramwajową. W firmie Maschinen-
fabrikund Muhlen bauanstadt G. Luther, mającej swoje 
zakłady w Braunschwieg i Darmstadt, zamówiono wozy 
tramwajowe.

Wagon motorowy miał dwa silniki po 30 KM każdy. 
Przyczepy miały hamulce solenoidowe, zarówno wagon silni-
kowy, jak i doczepa posiadały18 miejsc siedzących we wnę-
trzu (tzw. klasie) oraz14 miejsc stojących na platformach. 
Pierwszym dyrektorem kolei tramwajowej w Olsztynie był 
Leopold Wehr. 

Uruchomieniu komunikacji tramwajowej w Olsztynie, 
który miał wtedy 33 tysiące mieszkańców, władze magi-
stratu postanowiły nadać wyjątkowy charakter. Po wzorce 
sięgnięto do Naczelnej Dyrekcji Tramwajów w Królewcu. 
14 grudnia 1907 roku odbyła się w wąskim gronie gości 
pierwsza jazda tramwaju linii 2 na trasie od Ratusza do 
Jakubowa. Natomiast uroczyste otwarcie tramwajowej 
trakcji Olsztyna odbyło się z udziałem jego mieszkańców 
w niedzielę 15 grudnia 1907 roku.

Linia „1” zaczynała się na placu Roosevelta i przebiegała 
ulicami Mochnackiego i Prostą, Rynkiem Staromiejskim, 
Staromiejską, 11 Listopada, Dąbrowszczaków do Dworca 
Głównego. Linia miała około 2,5 km. Linia „2” jeździła na 
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Streszczenie: W artykule ukazano w skrócie dzieje Olsztyna oraz historię 
jego komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem transportu szynowe-
go i trolejbusowego. Komunikacja tramwajowa w Olsztynie została uru-
chomiona w 1907 roku, zlikwidowana w 1965 roku i ponownie urucho-
miona w 2015 roku. Transport tramwajowy podniósł prestiż miasta, ale 
i w znacznym stopniu rozwiązał problemy komunikacji zbiorowej.
Słowa kluczowe: transport pasażerski, komunikacja tramwajowa, histo-
ria komunikacji miejskiej.

Historia komunikacji miejskiej  
olsztyna1

Olsztyn – stolica Warmii i Mazur – leży w dawnej pro-
wincji kościelnej zwanej Warmią. Północna granica Warmii 
opierała się o Zalew Wiślany. Tam w 1280 roku założono 
biskupie Braniewo, a obok kapitulny Frombork. Od zale-
wu w głąb kraju postępował podbój Prus, a następnie jego 
śladami podążała kolonizacja.

Po około osiemdziesięciu latach osadnictwo przedarło 
się przez puszczę w okolicę dzisiejszego Olsztyna. Wedle 
tutejszej praktyki założenie miasta poprzedzono budową 
zamku, a właściwie strażnicy drewniano-ziemnej, której za-
daniem było zabezpieczenie osadnictwa wiejskiego przed 
najazdami Litwinów.

Strażnicę nazwaną Allenstein, czyli Gród nad Łyną, za-
łożył w 1334 roku krzyżak Henryk von Luter, wójt biskupa 
warmińskiego. Nazwa jest zlepkiem dwóch słów, pierwszej 
nazwy rzeki, która nazywała się Allna – samica jelenia, ła-
nia i niemieckiego słowa Stein, które oznacza zamek, gród. 
Nawet olsztynianie, w większości nie wiedzą, że ich Olsztyn 
to po prostu Łaniogród.

Na przełomie lat 1346–1347 kapituła warmińska w miej-
scu drewnianej twierdzy rozpoczęła budowę murowanego 
zamku. Równocześnie, w jego sąsiedztwie, zaczęto budować 
miasto. Olsztyn założony został aktem lokacyjnym przyzna-
nym jego zasadźcy Janowi z Łajs przez kapitułę warmińską 
w 1353 roku. Przez kilka stuleci był to gród jakich wiele 
w odległej północnej krainie ówczesnej Europy. Miasto żyło 
codziennością nękaną wojnami, pomorami, pożarami i zwy-
czajną biedą. Dopiero przełom XIX i XX wieku przynosi 
Olsztynowi okres wyjątkowego, w jego dziejach, rozwoju.

W 1890 roku oddany zostaje do użytku, duży jak na 
tamte czasy, węzeł kolejowy, co sprzyja rozwojowi handlu, 
a tym samym napływowi ludności. Miasto rozbudowuje 
się. W 1889 roku zostaje otwarta Miejska Gazownia, która 
zasilała uliczne lampy. Dziesięć lat potem uruchomiono sieć 
wodociągową i kanalizacyjną, wcześniej nie zapominając 
o budowie mechanicznej oczyszczalni ścieków. Kolejną in-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018.
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tak samo długiej trasie. Jazda tramwajem od pierwszych 
dni ich uruchomienia była dla mieszkańców Olsztyna wiel-
ką atrakcją i to bez względu na wiek pasażera. W roku 
1908 linia „1” kursowała w odstępach 7,5 min, a linia „2” 
co 15 min.

Elektryczne tramwaje na ulice Olsztyna wyjechały 
wcześniej niż w Warszawie (te w 1908 roku). Ciekawostką 
był fakt, że bilet w tramwaju „1”, kosztujący 10 fenigów, 
był dwukrotnie tańszy od tego, który obowiązywał na linii 
„2”. W 1910 roku łączna długość tras tramwajowych wy-
nosiła przeszło 5 km. Obsługiwało je 11 wagonów silniko-
wych i 7 doczep.

Linia „2” kursowała od ulicy i przebiegała ulicami 
1.  Maja, Partyzantów, Aleją Wojska Polskiego do Jakubowa.

1 września 1936 roku uruchomiono w Olsztynie pierw-
szą linię trolejbusową, na trasie Dworzec Główny–Osiedle 
Mazurskie. Trasa tej linii prowadziła od Dworca Głównego 
ulicami Kościuszki, Piłsudskiego, 22 Stycznia, Pieniężnego, 
Szrajberaby i na placu Roosevelta rozjeżdżała się w dwóch 
kierunkach: do Osiedla Mazurskiego i koszar wojskowych 
(ulicami Mochnackiego i Jagiellończyka). Długość tej trasy 
to około 12 km. Kursowało na niej 5 trolejbusów firmy 
Bussing (28 miejsc siedzących i 17 stojących),  z częstotliwoś-
cią co 15 minut.

Druga linia trolejbusowa zaczynała się na placu Roos-
evelta i przebiegała ulicami: Mochnackiego, Jagiellończyka, 
Kozłowskiego i docierała w pobliże koszar. Trolejbusy kurso-
wały co 10 minut; dla jej eksploatacji kupiono 6 trolejbusów 
firmy MAN. Po ulicach Olsztyna kursował również trolejbus 
ciężarowy dowożący węgiel do gazowni przy ulicy Knosały.

Kiedy w 1938 roku po ulicach miasta rozpoczęły kurso-
wanie pierwsze autobusy, można było weryfikować prze-
bieg tras pojazdów elektrycznych (tramwajów i trolejbu-
sów). A od 1940 roku rozpoczęło się funkcjonowanie regu-
larnej komunikacji autobusowej.

21 stycznia 1945 roku do Olsztyna, opuszczonego w pa-
nice przez większość mieszkańców, wkraczają oddziały 
Armii Czerwonej, w znacznej mierze dewastując miasto. 
Zburzono 1040 budynków i zniszczono prawie całą infra-
strukturę miejską, łącznie z trakcją elektryczną trolejbuso-
wą i tramwajową, w gruzach legło prawie 40% zabudowy.

Polskie władze, które przejęły od Rosjan administrowa-
nie miastem w końcu maja 1945 roku, rozpoczęły od odbu-
dowy struktur komunalnych miasta.

W październiku 1945 roku powołano Miejskie Zakłady 
Komunikacyjne, których głównym zadaniem było uru-
chomienie komunikacji w mieście. Całe zaplecze technicz-
ne w zajezdni przy Alei Wojska Polskiego było zdewasto-
wane i spalone. Zniszczone były najnowsze wagony tram-
wajowe. Stara zajezdnia tramwajowa mieszcząca się przy 
szpitalu kolejowym została lepiej potraktowana przez 
„wyzwolicieli”.

Ocalały dwa, w miarę sprawne, wagony silnikowe 
z dwiema doczepami, które pochodziły z 1907 roku. 
Rosjanie oszczędzili trolejbusy. Trzy pozostawione przez 
Niemców na pętli w Jakubowie zostały zniszczone przez 
szabrowników, pozostałe ocalały w zajezdni trolejbusowej. 

Fot. 1. Skrzyżowanie ulic 11 Listopada i 1 Maja w Olsztynie – rok 1908
Źródło: [2]

Fot. 2.  
Tramwaje przed Wysoką 
Bramą – rok 1910
Źródło: [2]

Fot. 3.  
Tramwaj przed Dworcem 
Głównym w Olsztynie . 
– rok 1910
Źródło: [2]

Fot. 4. Trolejbus na al. Wojska Polskiego jadący na trasie Jakubowo–Osiedle Mazurskie
Źródło: [2]



21

TransporT miejski i regionalny 02 2018

Dzięki znakomitemu lokalnemu fachowcowi, jakim był 
Władysław Karbownik, uruchomiono stację zasilającą sieć 
trakcyjną, która znajdowała się pod mostem św. Jana, oraz 
tramwaje.

Pierwszy po wojnie tramwaj linii „1” ruszył spod Ratusza 
w stronę jeziora Długiego 30 kwietnia 1940 roku o godzi-
nie 17:00. Pomalowany na biało-czerwono wagon prowa-
dził Bernard Gensch. Duży wkład w organizację przewo-
zów w Olsztynie mieli pracownicy MZK Warszawa, odde-
legowani ze stolicy.

Trasa linii „1” przebiegała od jeziora Długiego ulicą 
Grun waldzka, mostem św. Jana i dalej ulicami Prostą, Staro-
miejską, 11 Listopada, Dąbrowszczaków, Partyzantów do 
Dworca Głównego. Przez miesiąc kursował po niej jeden wa-
gon, a od 20 maja udało się wprowadzić na tę trasę drugi.

28 czerwca 1946 roku ruszyła linia „2” na trasie Ratusz-
Stadion Leśny (dawniej Jakubowo). Trasa wiodła od Ratusza 
ulicami: 1 Maja, Partyzantów, Wojska Polskiego, WDK. 
Tramwaje kursowały od godziny 6:00 do 23:00, z częstotli-
wością około 30 minut, która zmniejszyła się do 10 minut 
po sprowadzeniu z Elbląga czterech wagonów tramwajo-
wych. We wrześniu 1946 roku Olsztyn liczył 42 tysięcy 
mieszkańców. Przed wojną było ich około 50 tysięcy. 

W 1946 roku biuro MZK mieściło się przy ulicy 
Pieniężnego i zajmowało dwa pokoje oraz składzik na bile-
ty. Przez półtora roku wykorzystywano bilety poniemieckie 
z polskimi nadrukami. 19 września 1946 roku uruchomio-
na została komunikacja autobusowa, którą stanowiły auto-
busy marki Dodge otrzymane z dostaw UNRRA. Pier-
wszym kierowcą autobusowym był pan Czajka. Eksplo-
atacja autobusów była nieekonomiczna, pojazdy były bar-
dzo awaryjne. Po kilku tygodniach linię zlikwidowano, 
a autobusy skasowano. 

Pierwszą linię trolejbusową relacji Kolonia Mazurska – 
Szrajbera uruchomiono już 10 grudnia 1946 roku. Za kie-
rownicą pierwszego trolejbusu siedziała pani Weisoeber, do 
której dołączyła Maria Kalwic. Z powodu braku pętli tro-
lejbusy zawracały na terenie zajezdni. 

Na koniec 1947 roku olsztyńska komunikacja miejska 
posiadała 6 wagonów tramwajowych i 3 trolejbusy. Na linii 
„1” kursowały cztery tramwaje, na linii „2” – dwa tramwa-
je, na linii „4” – dwa trolejbusy. W 1946 roku przewieziono 
3,5 mln pasażerów, wykonano 300 tysięcy km. Pod koniec 

1947 roku zostaje uruchomiona druga linia trolejbusowa 
„3” od placu Roosevelta do Kortowa. 

W 1952 roku radni miejscy wpadli na pomysł, aby linie 
tramwajowe zamiast numeracji miały litery i tak: „1” stała 
się linią A, a „2” – linią B. Takie nazewnictwo funkcjono-
wało krótko. Kolejno doszły nowe linie autobusowe o nu-
merach „5” i „6”. W 1954 roku firma staje się samodzielną 
placówką zatrudniającą około 100 osób, na czele której sta-
nął dyrektor Mieczysław Achmatow.

W 1955 roku stan taboru MPK Olsztyn obejmuje: 
12 wagonów silnikowych (pozyskanych z Elbląga i Słupska), 
2 doczepy, 11 trolejbusów, 6 autobusów. Przewieziono nim 
9 416 100 pasażerów i wykonano 903 200 wozokilometrów. 
W 1956 roku MPK Olsztyn otrzymało z przydziału central-
nego aż 5 nowych autobusów i 6 wagonów tramwajowych. 

Od sierpnia 1965 roku dyrektorem MPK Olsztyn zostaje 
Tadeusz Zienkiewicz, który po przeanalizowaniu problemów 
technicznych, stanu infrastruktury tramwajowej, a nade 
wszystko torowisk, decyduje o likwidacji trakcji tramwajo-
wej z dniem 20 listopada 1965 roku. Tramwaje zostały prze-
kazane do przedsiębiorstw komunikacyjnych w Bydgoszczy, 
Grudziądzu, Toruniu i Łodzi. Żaden z olsztyńskich tramwa-
jów, wbrew powszechnej opinii, nie trafił do Elbląga. Razem 
przekazano 10 wagonów silnikowych i 3 doczepy. W 1965 
roku MPK Olsztyn dysponowało ponadto 18 trolejbusami 
i 44 autobusami, a przewieziono nimi 26 036 366 pasażerów 
i wykonano 2 143 500 wozokilometrów. 

Fot. 5. Defilada tramwajowa przed ratuszem w 1946 r., na zdjęciu w górnym prawym rogu 
Władysław Karbownik w 2007 r.
Źródło: [2]

Fot. 6. Wagon linii „2” na ul. 1 Maja
Źródło: [2]

Fot..7. Autobus linii „3” przy sanatorium – od lewej stoją: F. Olszewski, W. Kułakowski,  
Cz. Godlewski
Źródło: [2]
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16–17 stycznia 1971 roku zakończyła się przeprowadz-
ka z ulicy Knosały do zajezdni przy ulicy Kołobrzeskiej. Na 
ulicy Knosały zostały jedynie trolejbusy, które ostatecznie 
zlikwidowano. 31 lipca 1971 roku był dniem ostatnim, 
kiedy olsztynianie mogli podróżować trolejbusami. 

Podstawowymi typami autobusów w zasobach MPK 
Olsztyn były SAN-y H-27B oraz SAN-y H-100. Na ko-
niec 1971 roku, po uzupełnieniu taboru 28 nowymi auto-
busami przedsiębiorstwo posiadało 81 pojazdów. 

W kwietniu 1973 roku Olsztyn otrzymał nowoczesny 
wielkopojemny autobus marki Jelcz Berliet PR 100, który 
uroczyście został zaprezentowany mieszkańcom podczas po-
chodu 1-majowego. Na autobusie umieszczono napis: „Jest 
nas w Olsztynie 100 000”. Oznaczał on, że wiezie na pokła-
dzie stutysięcznego pasażera – panią Agnieszkę Żyro. Dostała 
ona dożywotne uprawnienie do korzystania z usług MPK 
Olsztyn za darmo.

W1993 roku prezesem nowej spółki o nazwie Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjnej sp. z o. o. zostaje Mieczysław 
Królak, który pozostaje na tym stanowisku do dnia dzisiejsze-
go. Olsztyn końca XX wieku i początku XXI wieku liczy już 
175 tysięcy mieszkańców. W 2007 roku, czyli w 100. rocznicę 
uruchomienia komunikacji MPK dysponuje 172 pojazdami, 
którymi planuje przewieźć 40 mln pasażerów. 

Przyznane Olsztynowi na unowocześnienie transportu 
publicznego 400 mln zł z funduszy Unii Europejskiej zmie-
niło obraz komunikacji miejskiej w stolicy Warmii i Mazur. 
Olsztyn, jako stolica nie najbogatszego województwa, mógł 
skorzystać ze specjalnego programu operacyjnego, stworzo-
nego przez polski rząd na rozwój pięciu województw ściany 
wschodniej pn. Rozwój Polski Wschodniej. Województwa 
podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie i warmiń-
sko-mazurskie nie musiały walczyć z miastami z pozostałych 
województw o pieniądze z Unii Europejskiej przeznaczone na 
infrastrukturę i środowisko. Dzięki temu tramwaje mogły się 
pojawić w Olsztynie szybciej. W mieście powstały także 
pierwsze buspasy. Przy okazji wprowadzenia nowego środka 
komunikacji, a właściwie do powrotu do komunikacji tram-
wajowej, wprowadzono pierwsze w Olsztynie bezkolizyjne 
skrzyżowanie ulicy Obiegowej z Żołnierską. 

Pomysły na wykorzystanie unijnych funduszy przedsta-
wił Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, 
działający od 2004 roku. Najprostszym sposobem, choć nie 
najlepszym, była decyzja o przeznaczeniu 400 mln zł na 
rozwój trakcji autobusowej.

Wybór transportu trolejbusowego obarczony jest po-
dobnymi mankamentami co w przypadku komunikacji au-
tobusowej (przepustowość dróg, ograniczony czas eksplo-
atacji pojazdów). O tramwajowym renesansie mówi się od 
wielu lat, jednak dotyczy on raczej Europy Zachodniej 
(Hiszpanii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii). Do Polski 
trend ten trafił z początkiem XXI wieku po zachętach i re-
komendacjach zawartych w politykach unijnych, określo-
nych np. w Białej Księdze w dziedzinie transportu z 1992 
i 2001 oraz jej aktualizacji z 2006 roku 

Unia Europejska promuje transport ekologiczny. Dofinan -
sowanie budowy linii tramwajowych ze środków unijnych 

jest najbardziej przez Unię popierane. Z tego powodu w ten 
sposób zdecydowano, że najlepszym wykorzystaniem pienię-
dzy unijnych będzie powrót do transportu tramwajowego. 
Przez długie miesiące po decyzji o reaktywacji tramwajów 
Olsztyn miał problem z silnym lobbingiem producenta 
translohra. Francuska firma Lohr Industrie usilnie namawia-
ła władze miasta, aby zamiast tradycyjnego tramwaju szyno-
wego postawiło na jej wynalazek: hybrydę trolejbusu i tram-
waju. Translohr to tramwaj na oponach albo inaczej trolejbus 
na jednej szynie. Lobbing miał mocne wsparcie największego 
olsztyńskiego zakładu przemysłowego, fabryki opon 
Michelin. Siedziba Michelin znajduje się w Clermont-
-Ferrand, jednym z dwóch francuskich miast, gdzie funkcjo-
nuje translohr. 

Wybór tego środka komunikacji uzależniłby Olsztyn od 
jednego oferenta – monopolisty zarówno w budowie infra-
struktury, jak i produkcji taboru. Fakt, że Olsztyn musiał 
budować infrastrukturę dla pojazdów szynowych od pod-
staw miał dobre strony. Zdecydowano między innymi, że 
prześwit toru dla tramwajów będzie wynosił – jak w więk-
szości polskich miast – 1435 mm. Za wyborem komunika-
cji tramwajowej przemawiało wiele różnych czynników, jak 
zdolność przewozowa, niższy poziom hałasu, brak emisji 
spalin, lepszy dostęp do pojazdu poprzez obniżoną wyso-
kość podłogi etc. Tramwaj dla miasta to także prestiż. 
Tereny skomunikowane przez linie tramwajowe są atrak-
cyjniejsze. Można to wywnioskować w dniu dzisiejszym, 
patrząc na ceny mieszkań oferowanych przez deweloperów. 

12 września 2012 roku rozpoczęła się w Olsztynie budo-
wa linii tramwajowych. Ogłoszono konkurs na kolorystykę 
taboru tramwajowego i mieszkańcy wybrali srebrno-limon-
kowy. Trasa tramwajowa została poprowadzona z Wichrowego 
Wzgórza na Jarotach do Dworca Głównego oraz w okolice 
Ratusza i Wysokiej Bramy. Odnogę ma stanowić trasa bie-
gnąca od ulicy Sikorskiego (Galerii Warmińskiej), ulicą 
Tuwima, do ulicy Warszawskiej, gdzie ma siedzibę Uniwer-
sytet Warmińsko-Mazurski. W przeciwieństwie do trasy 
dwutorowej poprowadzonej od Jarot do centrum trasa do 
Dworca Głównego jest jednotorowa, z mijanką za mostem 
nad Łyną. Trasy zostały zaprojektowane przez profesora Jana 
Friedberga z Krakowa, ale zrealizowano projekt po korek-
tach, zaproponowanych przez olsztynian, reprezentowanych 
między innymi przez Koło Miłośników Komunikacji Miej-
skiej w Olsztynie. Zakres prac obejmował projekt wszystkich 
elementów sieci i ich budowę, tj. kontrukcję około 21 km 
toru pojedynczego, ulicę obiegową, hale zajezdni przy ulicy 
Kołobrzeskiej, nową zajezdnię autobusową przy ulicy Sikor-
skiego oraz trzy stacje zasilające trakcję. 

Pierwszym wykonawcą przedsięwzięcia był koncern 
z Barcelony, który jednak po upływie 75% czasu przeznaczo-
nego na budowę wykonał około 6% prac, więc kontrakt z hisz-
pańską firmą został rozwiązany, a pracę zlecono innym wy-
konawcom. Projektowaniem zajęła się krakowska firma 
Progreg, a budowę zajezdni tramwajowej powierzono kon-
sorcjum Budimexu i Kolejowym Zakładom Napraw czym 
Rail. Południową część sieci zbudować miała SKANSKA, 
której zlecono również wybudowanie zajezdni autobusowej. 
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Konsorcjum Strabag-Strabag Rail i Viamont DSP wygrało 
przetarg na budowę ulicy Obiegowej. Torpol został wyko-
nawcą śródmiejskiego odcinka sieci i torów do zajezdni w uli-
cy Towarowej. Hiszpańsko-polskie konsorcjum Balzola mia-
ło wykonać prace w ulicy Piłsudskiego do Wysokiej Bramy. 
Jednym z podwykonawców był również Zakład Sieci 
i Zasilania z Wrocławia, dzięki któremu do Olsztyna na po-
czątku listopada 2015 roku przyjechał autor artykułu. 
Zakład Sieci i Zasilania realizował prace torowe i sieciowe 
łącznie ze stawianiem słupów trakcji elektrycznej, a następ-
nie do końca sierpnia 2017 roku prowadził konserwacje sieci, 
trzech stacji zasilających, jak również prace związane z utrzy-
maniem torowisk i zwrotnic. 

W gestii ZSiZ była również obsługa dyspozytorni mocy 
oraz pomoc w szkoleniu motorniczych i pracowników 
Centrali Ruchu MPK Olsztyn.

Do przetargu na dostawę taboru stanęły: PESA, Solaris 
i Newag z Modertransem. Cena stanowić miała 65% oceny, 
pozostałe 35% przyznawano za rozwiązania techniczne, np. 
procent niższej podłogi powyżej 50%, szerokość przejścia 
między siedzeniami powyżej 65 cm, system dostosowujący 
wysokość podłogi od obciążenia i zużycia kół, średnicę koła 
powyżej 600 mm, a także utrzymanie niskiego poziomu ha-
łasu, który przy osiągnięciu prędkości 50 km/h miał być 
mniejszy od 80 dB.

Konsorcjum Newag-Modertrans zaoferowało pojazd, 
którego poziom hałasu nie przekroczy 65,9 dB. Tak ciche-
go tramwaju nie udało się jednak jeszcze nikomu wyprodu-
kować. Liczne opinie biegłych w procesie, który odbył się 
przed Krajową Izbą Odwoławczą, też potwierdziły wątpli-
wości. Organizator przetargu przyjął więc ofertę drugiego, 
pod względem ceny, oferenta: firmę Solaris, która miała 
dostarczyć 15 wagonów SOLARIS TRAMINO Olsztyn 
S1110. Doświadczenie pokaże, że to za mała liczba, gdyż 
nie uwzględniono taboru zapasowego, potrzebnego w przy-
padku możliwych wypadków i awarii.

Inwestycja współfinansowana z unijnej perspektywy na lata 
2007–2013 musiała zostać rozliczona do końca 2015 roku.

Najwcześniej rozpoczęła się budowa zajezdni tramwajo-
wej, w której pierwotnie nie przewidziano budowy hali od-
stawczej. Budowa zakończyła się w sierpniu 2015 roku – 
w hali postojowej zajezdni może się zmieścić 18 tramwajów.

20 listopada (rocznica likwidacji tramwajów) 2014 roku 
do Olsztyna dotarła pierwsza partia szyn. Zgodnie z har-
monogramem odcinki sieci tramwajowej były być gotowe 
23 października 2015 roku.

Przyszli motorniczy (wśród nich 8 pań) szkolenie zasad-
nicze i uprawnienia do prowadzenia tramwajów uzyskiwali 
w Ośrodku Szkolenia Motorniczych Miejskiego Przedsię-
biorstwa Komunikacyjnego w Toruniu. W większości byli 
to kierowcy autobusów, którzy obecnie są dwuzawodowca-
mi. Szkolenia odbywały się na starym taborze typu 805 N 
(105 N na tor 1000 mm). Tramwaj SOLARIS TRAMINO 
Olsztyn S1110 posiada masę własną 43 000 kg, maksymal-
ny nacisk statyczny osi 99,9 kN na tor przy maksymalnym 
napełnieniu pojazdu. Prędkość maksymalna dla Olsztyna 
ograniczona została elektronicznie do 70 km/h. Tramwaj ma 

pojemność około 220 pasażerów, w tym 43 na miejscach 
siedzących, trzy wózki: skrajne napędowe, środkowy toczo-
ny, napęd cztery silniki po 120 kM każdy. Długość tramwa-
ju wynosi 29,3 m, wysokość 3800 mm przy złożonym pan-
tografie, wysokość podłogi 360 mm od pgs. Szerokość 
tramwaju wynosi 2,5 m i jest największa w Polsce, nominal-
na średnica koła to 682 mm (największa wśród produkowa-
nych obecnie pojazdów), a dopuszczalne zużycie 80 mm.

Tramwaj nie posiada systemu smarowania obrzeży. 
W Olszty nie smarowane są torowiska (na łukach). 
Wyposażony jest w piasecznice (jedna na jedno koło napę-
dowe), posiada po sześć par drzwi po lewej i prawej stronie 
pojazdu, który wyposażony jest w dwie kabiny motornicze-
go, na pomostach A i B, człon C jest członem środkowym, 
na którym umieszczono odbierak prądu.

19 listopada 2015 roku pierwszy tramwaj wyjechał z za-
jezdni na kurs testowy. 19 grudnia 2015 roku o godzinie 
12:30 pierwszy po 50 latach tramwaj w Olsztynie ruszył 
spod olsztyńskiego ratusza, wioząc dostojnych gości na linii 
„1”,. 27 grudnia tego roku ruszyła z Dworca Głównego li-
nia „2”, a 1 stycznia 2016 roku dołączyła do nich linia „3”: 
Dworzec Główny – Uniwersytet-Prawechońskiego.   

Tramwaj został dobrze przyjęty w Olsztynie i stale wzra-
sta jego popularność, dlatego podjęto decyzję o rozbudowie 
sieci tramwajowej. Zgodnie z planami: z Pieczewa do cen-
trum ulicami Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego, 
Piłsudskiego mają jeździć dwie kolejne linie tramwajowe 
o numerach „4” – kierunek Dworzec Główny  i „5” – na 
plac Jedności Słowiańskiej, na końcówkę przeniesioną 
z Wysokiej Bramy.. Ogłoszony jest przetarg na zakup ko-
lejnych 12 wagonów, z opcją rozszerzenia do 24 sztuk. 
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Fot. 8. Tramwaj trzyczłonowy TRAMINO Olsztyn S1110. Fot. J. Korzeniowski
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Streszczenie: Rosnąca mobilność ludności i wysoki stopień wykorzystania 
transportu indywidualnego w podróżach przyczyniają się niejednokrotnie 
do eskalacji problemów związanych m.in. z zanieczyszczeniem powietrza. 
Negatywne skutki działalności transportowej zmuszają władze samorzą-
dowe do poszukiwania rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi 
transportu. Jednym ze słusznych kierunków, jaki obrały władze samo-
rządowe Małopolski, jest rozwój połączeń kolejowych. Utworzono tzw. 
System Kolei Aglomeracyjnej obejmujący swoim zasięgiem zwłaszcza 
północną część województwa i jego stolicę. Dla zwiększenia dostępności 
systemu wprowadzono szereg rozwiązań sprzyjających podróżom zinte-
growanym. W artykule przedstawiono jedno z takich rozwiązań, jakim są 
autobusowe linie dowozowe obsługujące stację kolejową Wieliczka Rynek 
Kopalnia linii kolejowej SKA 1. Scharakteryzowane zostały poszczególne 
składowe oferty przewozowej zachęcające do korzystania z podróży łączo-
nej autobus+pociąg oraz przedstawiony został stopień wykorzystania tych 
linii w obsłudze linii kolejowej, jak również samego miasta Wieliczka.
Słowa kluczowe: transport publiczny, autobusowe linie dowozowe, inte-
gracja systemów transportowych, kolej aglomeracyjna. 

Autobusowe linie dowozowe do stacji 
kolejowej Wieliczka Rynek–Kopalnia  
w aglomeracji krakowskiej1

Wprowadzenie
Gmina miejsko-wiejska Wieliczka leży w bezpośrednim są-
siedztwie Krakowa, miasta będącego stolicą województwa 
małopolskiego i jednocześnie największym jego ośrodkiem 
społeczno-gospodarczym. Kraków zamieszkuje ponad 765 
tys. mieszkańców, a gminę Wieliczka, wchodzącą w skład 
aglomeracji krakowskiej, ok. 52 tys. osób. Duża bliskość 
samej gminy, jak również jej położenie na popularnych tra-
sach łączących Kraków z wieloma gminami powiatu bo-
cheńskiego, limanowskiego, a także wielickiego potęguje 
problemy związane z kongestią, zanieczyszczeniem środo-
wiska i długim czasem dojazdu do/z Krakowa. Najwięcej 
negatywnych skutków wysokiej mobilności w tym obsza-
rze obserwuje się w godzinach szczytu porannego i popo-
łudniowego, co wiąże się z realizacją codziennych podróży 
obligatoryjnych. Miasta Kraków i Wieliczka są również ge-
neratorami wielu podróży fakultatywnych, w szczególności 
turystycznych. Oba miasta należą do najczęściej odwiedza-
nych miast w Małopolsce. 

W przypadku połączeń transportowych pomiędzy dwo-
ma miastami podróżni mają do wyboru, poza transportem 
indywidulanym, szeroki wachlarz możliwości (połączenie 
kolejowe, 6 aglomeracyjnych linii autobusowych, regular-
na komunikacja prywatnych przewoźników), z których po-
łączenie kolejowe wskazać można jako najbardziej atrakcyj-
ne i niezależne od zmiennych w tym obszarze warunków 
drogowych. Uruchomienie konkurencyjnego połączenia 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018.

kolejowego pomiędzy Wieliczką a Krakowem mogącego 
realnie zmniejszyć problemy związane z kongestią w obsza-
rze Wieliczki, a jednocześnie słaba dostępność połączenia 
wynikająca z niskiej jakości oferty przewozowej transportu 
zbiorowego do sąsiadujących z Wieliczką miejscowości 
przyczyniły się do wprowadzenia różnego rodzaju rozwią-
zań służących zachęceniu podróżnych do korzystania z po-
łączenia kolejowego. Wśród wprowadzonych rozwiązań 
znalazły się między innymi autobusowe linie dowozowe. 

System Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
W grudniu 2014 roku w aglomeracji krakowskiej zapo-
czątkowano rozwój tzw. Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej 
(SKA) będącej systemem połączeń kolejowych, którego 
zadaniem jest obsługa stolicy województwa małopolskiego 
i jego północnej części. System ten stanowią obecnie trzy 
linie kolejowe obsługujące trasy (rys. 1):

•	 SKA 1: Kraków Lotnisko/Airport–Kraków Główny 
–Wieliczka Rynek Kopalnia (połączenie w relacji 
Kraków Główny–Wieliczka Rynek Kopalnia zostało 
uruchomione 14 grudnia 2014 r., a w pełnej relacji 
28 września 2015 r.);

•	 SKA2: Sędziszów–Kraków Główny–Skawina (w peł-
nej relacji funkcjonuje od 10 grudnia 2017 r.);

•	 SKA3: Trzebinia–Kraków Główny–Tarnów (od 11 
grudnia 2016 r. funkcjonuje na odcinku Kraków 
Główny–Tarnów).

Docelowo system ma obejmować cały węzeł kolejowy 
Krakowa (aktualnie w trakcie modernizacji).

Rys. 1. Zasięg systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) w aglomeracji krakowskiej
Źródło: https://www.malopolska.pl/urzad-marszalkowski/departamenty/departament-transportu-i-ko-
munikacji/publiczny-transport-zbiorowy (dostęp: 08.03.2018)
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Organizatorem przewozów na trasach SKA jest Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a operato-
rem kolejowym świadczącym usługi przewozowe na tra-
sach SKA1-3 spółka Koleje Małopolskie Sp. z o.o. Spółka ta 
powołana została w grudniu 2013 roku przez Samorząd 
Województwa Małopolskiego [1], który jest jej jedynym 
udziałowcem. Zgodnie z zapisami Planu zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego z wojewódz-
twie małopolskim powołana spółka będzie stopniowo 
przejmowała zadania przewozowe w transporcie kolejo-
wym na terenie Małopolski [2].

Funkcjonujące w ramach systemu SKA linie kolejowe 
stanowią dużą konkurencję dla innych środków transportu, 
w tym transportu indywidualnego. Organizator przewo-
zów i przewoźnik kolejowy starają się zapewnić wysoką 
częstotliwość i regularność kursowania pociągów na wszyst-
kich trasach, krótki czas przejazdu, atrakcyjną ofertę tary-
fową, pełną informację oraz wygodę podróży. Wszystkie 
relacje obsługiwane są nowoczesnym taborem. Dużą atrak-
cyjność połączeń SKA potwierdza znaczący wzrost liczby 
pasażerów korzystających z pociągów obsługujących trasy 
SKA1-3 [3, 4]. Sami użytkownicy usług przewozowych 
chwalą sobie w szczególności wysoki komfort podróży oraz 
niezmienny czas przejazdu gwarantujący dotarcie do celu 
podróży na czas [5].

W celu uatrakcyjnienia oferty wprowadzane są również 
rozwiązania ułatwiające podróż zintegrowaną. Łącznie na 
wszystkich trzech obecnie funkcjonujących trasach można 
znaleźć przykłady rozwiązań integrujących połączenie kole-
jowe z transportem indywidualnym, rowerowym, autobu-
sowym, tramwajowym, jak również lotniczym. Zastosowano 
narzędzia integrujące różne systemy m.in. z zakresu:

•	 integracji infrastruktury transportowej, 
•	 wspólnej oferty biletowej, 
•	 zintegrowanej informacji, 
•	 integracji rozkładów jazdy. 

Dużym zainteresowaniem wśród pasażerów cieszą się 
lokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie wielu stacji 
kolejowych parkingi typu Park & Ride i Bike & Ride 
umożliwiające przesiadkę z transportu indywidualnego 
na pociąg. Największym tego typu rozwiązaniem jest 
parking Park & Ride zlokalizowany przy stacji kolejowej 
Tarnów leżącej na trasie SKA 3 oraz przy stacji kolejowej 
Wieliczka Park leżącej na trasie SKA1. Pierwszy z nich 
– trzypoziomowy – może pomieścić 340 samochodów, 
dodatkowo 20 rowerów i 10 motocykli. Jest płatny (1 zł/
doba lub 20 zł/abonament miesięczny) i przeznaczony 
dla osób korzystających z połączenia kolejowego lub ko-
munikacji miejskiej w Tarnowie (wymagany bilet na 
przejazd). Obok parkingu znajduje się również przysta-
nek końcowy komunikacji miejskiej obsługującej ten re-
jon Tarnowa oraz miejsca postojowe typu „Kiss & 
Ride” [6]. Drugi posiada 264 miejsca parkingowe dla 
samochodów osobowych, 13 dla busów oraz 112 dla ro-
werów. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla osób 
przesiadających się na pociąg i podróżujących w ramach 

oferty specjalnej umożliwiającej korzystanie z bezpłatne-
go parkingu na podstawie posiadania biletu relacyjnego, 
na którym stacją początkową lub końcową jest stacja 
Wieliczka Park lub Wieliczka Rynek Kopalnia [3].

Przykładem dobrego rozwiązania jest integracja syste-
mu SKA z transportem lotniczym. Linia SKA 1 kończąca 
swój bieg w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana 
Pawła II w Krakowie posiada stację końcową ściśle zinte-
growaną z terminalem lotniczym. Pasażerowie pociągu wy-
siadają bezpośrednio w terminalu lotniczym. Dodatkowo 
rozkłady jazdy pociągów są zintegrowane z rozkładami 
przylotów i odlotów samolotów oraz z godzinami pracy 
pracowników lotniczych [7]. 

Wzbogacanie oferty kolejowej w aglomeracji krakow-
skiej wiąże się również z integracją taryfową. Pierwszym 
jej etapem było wprowadzenie kolejowych biletów zinte-
growanych z komunikacją miejską w Krakowie. Istnieje 
możliwość zakupu biletu okresowego obowiązującego w po-
ciągu wskazanej relacji i pojazdach Krakowskiej Komu-
nikacji Miejskiej (jedna lub wiele linii), jak również jedno-
razowego biletu 70-minutowego. Koszt zakupu biletu 
zintegrowanego jest mniejszy niż koszt zakupu biletów 
oddzielnie na każdy środek transportu. Ponadto wprowa-
dzona została oferta biletowa o nazwie „Taryfa Mało pol-
ska”, w ramach której klienci spółki Koleje Mało polskie 
mogą podróżować pociągami REGIO uruchamianymi 
przez spółkę Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na trasach 
SKA. Oferta obowiązuje w klasie 2 w pociągach osobo-
wych [8]. 

Dotychczas najwyższą formą integracji biletowej w ob-
szarze systemu SKA jest Małopolska Karta Aglomeracyjna 
(MKA), która daje możliwość korzystania z różnych środ-
ków transportu w różnych miejscach województwa oraz 
parkingów. Szeroki i otwarty projekt MKA pozwala rów-
nież na jego rozszerzanie o inne usługi tj. np. zakup bile-
tów wstępu do obiektów kulturalnych, turystycznych, 
sportowych etc. Małopolska Karta Aglomeracyjna wystę-
puje w tradycyjnej formie karty plastikowej lub aplikacji 
mobilnej. Umożliwia zapis usług transportowych tj. bile-
ty na pociąg, tramwaj, autobus, parking P+R oraz rower 
miejski. Używając karty MKA w Krakowie, pasażerowie 
mają możliwość darmowego korzystania z krakowskiego 
systemu parkingów P+R i posiadają dostęp do systemu 
wypożyczalni roweru miejskiego KMK Bike. System 
MKA wdrażany jest sukcesywnie. Obecnie oferuje inte-
grację w zakresie użytkowania systemów Komunikacji 
Miejskiej w Krakowie i Tarnowie, pociągów obsługiwa-
nych przez Koleje Małopolskie i Przewozy Regionalne, 
a także parkingów P+R i systemu rowerów miejskich 
KMK Bike [9].

Pionierskim rozwiązaniem poprawiającym dostępność 
oferty kolejowej świadczonej przez Koleje Małopolskie Sp. 
z o.o. są wprowadzone do obsługi linii SKA 1 autobusowe 
linie dowozowe obsługujące stację kolejową Wieliczka 
Rynek Kopalnia. Rozwiązanie to wykorzystuje różnego ro-
dzaju narzędzia integrujące dwa systemy transportu zbio-
rowego jakim są autobus i pociąg.
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Autobusowe linie dowozowe b1, D1, g1, g2, R1 i S1
Głównym celem uruchomienia autobusowych linii dowo-
zowych było zwiększenie dostępności linii kolejowej SKA 1 
i zachęcenie do korzystania z transportu publicznego. 
Organizatorem autobusowych przewozów dowozowych 
jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 
z którym współpracują zainteresowane jednostki samo-
rządowe. Współpraca jest wskazana między innymi z tego 
powodu, iż autobusowe linie dowozowe wykorzystywane 
są nie tylko w podróżach zintegrowanych z pociągiem, ale 
również w podróżach międzygminnych czy wewnątrzgmin-
nych. Obecnie współpracujące gminy to Gmina Wieliczka, 
Gmina Świątniki Górne i Gmina Gdów (przez ich teren 
przebiegają autobusowe linie dowozowe). Współpraca do-
tyczy w szczególności koordynacji rozkładów jazdy, jak i fi-
nansowania funkcjonowania linii. Operatorem autobuso-
wych linii dowozowych jest spółka Koleje Małopolskie Sp. 
z o.o. Ze względu na brak własnego taboru autobusowego, 
przewoźnik kolejowy zleca wykonywanie usług przewozo-
wych spółce Mobilis Sp. z o.o. Kraków. 

Pierwsze autobusowe linie dowozowe uruchomiono 
w grudniu 2014 roku wraz ze zmianą przewoźnika kolejowe-
go i wprowadzeniem rozszerzonej kolejowej oferty przewo-
zowej. Początkowo działały dwie linie: B1 na trasie Wieliczka 
– Byszyce i R1 na trasie Wieliczka – Raciborsko. Obsługiwały 
one połączenia rozpoczynające się na stacji kolejowej 
Wieliczka Rynek Kopalnia i biegnące przez południowe so-
łectwa gminy Wieliczka. W niedługim czasie po uruchomie-
niu linia R1 została wydłużona do Grajowa i uruchomiona 
kolejna: linia D1 z Wieliczki do Dobranowic (a dalej do 
Huciska). Obecnie (od 1 września 2017 roku) stację kolejo-
wą Wieliczka Rynek Kopalnia obsługuje łącznie 6 linii auto-
busowych (tab. 1). Stworzona na przełomie 2014 i 2015 r. 
oferta przewozowa została wzbogacona o kolejne trzy linie: 

•	 S1 (na trasie Wieliczka – Świątniki Górne), 
•	 G1 (na trasie Wieliczka – Grabie),
•	 G2 (będącą kombinacją linii G1 i S1).

Charakterystyka autobusowych linii dowozowych
Linia B1 D1 R1 G1 S1 G2

Trasa Wieliczka – Byszyce Wieliczka – Hucisko Wieliczka – Grajów Wieliczka – Węgrzce 
Wielkie Wieliczka – Świątniki Świątniki – Węgrzce 

Wielkie

Liczba przystanków 24 22 22 17 28 44

Długość trasy [km] 12 9 8 7 12 19

Liczba miejscowości 7 5 5 5 6 10

Średnie odległości  
międzyprzystankowe [m] 500 409 364 412 429 432

Zasięg oddziaływania [gmina] Wieliczka Wieliczka, Gdów Wieliczka Wieliczka Wieliczka, Świątniki 
Górne

Wieliczka, Świątniki 
Górne

Potencjał dla linii  
[liczba mieszkańców w tys.] 7,6 3,4 4,2 7,4 9,7 17,1

Liczba kursów w ciągu doby Po 18 w każdym kierunku w dniu roboczym (każda z linii obsługuje połowę przyjazdów i odjazdów pociągów w ciągu dnia)  
– częstotliwość kursowania co godzinę; w soboty, niedziele i święta częstotliwość kursowania jest dwukrotnie niższa.

Po 2 kursy w każdym 
kierunku w dobie

Czas przejazdu [min] 23 23 22 18 33 66

Prędkość rozkładowa [km/h] 31,3 23,5 21,8 23,3 21,8 17,3

Alternatywne oferty  
przewozowe

Prywatny transport 
zbiorowy i transport 

indywidualny
Transport indywidualny

Tabela 1 

Źródło: Opracowanie własne.

Autobusowe linie dowozowe poprowadzono tak, aby 
zwiększyć zasięg oddziaływania linii kolejowej na całą 
Gminę Wieliczka i gminy sąsiadujące. Obecnie, linie obsłu-
gują łącznie 23 miejscowości, z czego 19 leży na terenie 
Gminy Wieliczka (miasto Wieliczka i 18 z 29 sołectw gmi-
ny), 3 na terenie gminy Świątniki Górne (miasto Świątniki 
Górne i 2 z 4 sołectw) oraz 1 na terenie Gminy Gdów. 
Wszystkie linie przebiegają przez obszar zamieszkiwany 
przez ponad 30 tys. mieszkańców2. Ze względu na fakt, iż 
na trasach obsługiwanych przez autobusowe linie dowozo-
we nie ma alternatywnych połączeń realizowanych przez 
transport zbiorowy (za wyjątkiem linii B1, na trasie której 
przewozy wykonuje również przewoźnik KASZ-BUS), sta-
nowią one alternatywę dla transportu indywidualnego.

Dla zrealizowania założonego celu stworzono ofertę 
przewozową zapewniającą atrakcyjną dostępność prze-
strzenną i czasową. Każda z linii autobusowych biegnie 
przez przynajmniej pięć miejscowości, w których zlokalizo-
wanych jest średnio od 3 do 5 przystanków. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu zmniejsza się odległość dojścia do przystanku 
dla potencjalnych pasażerów, co stanowić ma zachętę do 
częstszego korzystania z transportu publicznego. Średnia 
odległość między przystankami wynosi od ok. 360 do 500 
metrów. 

Na każdej trasie realizowanych jest w dni robocze 18 
połączeń w dobie w każdym kierunku (poza linią G2 stano-
wiącą uzupełnienie linii S1 i G1). Zachowana jednogodzin-
na częstotliwość kursowania i szeroki zakres czasowy połą-
czeń (autobusy kursują w godzinach 4:00–23:00) pozwala-
ją na dogodne podróżowanie. Poza dniami roboczymi 
częstotliwość kursowania autobusów dowozowych jest 
dwukrotnie mniejsza.

2 Potencjał dla linii został określony w oparciu o liczbę mieszkańców poszczególnych 
sołectw, przez które przebiegają trasy autobusowych linii dowozowych oraz 
liczbę mieszkańców poszczególnych ulic miasta Wieliczki leżących w obszarze 
oddziaływania przystanków autobusowych (przyjęto 500 m).
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Rozkładowy czas przejazdu całej trasy jest uzależniony 
od jej długości, niemniej jednak kształtuje się od 18 do 33 
minut. Ze względu na dużą liczbę przystanków na każdej 
trasie jest on mniej konkurencyjny w stosunku do czasu 
przejazdu samochodem (dłuższy średnio od 5 do 10 minut 
w zależności od trasy). Różnica w czasie przejazdu zrekom-
pensować jednak można brakiem konieczności poszukiwa-
nia miejsca parkingowego oraz opłat za nie. 

Linie obsługują autobusy Autosan H7-20.07 Solina 
City. Ich maksymalna zdolność przewozowa wynosi 44 pa-
sażerów (łącznie wszystkie miejsca siedzące i stojące). Są to 
7,7-metrowe pojazdy wyposażone w tylną platformę nisko-
podłogową, a także kierunkowe tablice świetlne, wyświe-
tlające nazwę linii oraz kierunek jazdy autobusu.

Poza zwiększeniem dostępności czasowej i przestrzennej 
organizator przewozów zadbał o wysoki stopień zintegrowa-
nia połączeń autobusowych z połączeniem kolejowym [10]. 
W tym zakresie stworzono wspólny węzeł przesiadkowy 
w Wieliczce (fot. 1). W węźle tym pętla autobusowa sąsiadu-
je bezpośrednio ze stacją kolejową, co umożliwia dogodne 
warunki przesiadania się i oczekiwania na pojazdy obu środ-
ków transportu. Wspólny węzeł przesiadkowy przekłada się 
na krótszy czas przesiadki, wyższy stopień bezpieczeństwa 
pasażerów oraz wygodę w czasie przesiadania. Węzeł prze-
siadkowy wyposażony jest w czytelne elektroniczne rozkłady 
jazdy, mapy miasta, chodniki oraz dogodne przejścia pomię-
dzy dwoma systemami transportowymi. Węzeł przesiadko-
wy jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 

W celu ograniczenia niedogodności wynikających 
z prze siadki zostały skoordynowane rozkłady jazdy pocią-
gów i autobusów dowozowych. Działanie to pozwoliło na 
zminimalizowanie czasu oczekiwania na następny środek 
transportu. Czas między przyjazdem pociągu a odjazdem 
autobusów oraz między przyjazdem autobusów a odjazdem 

pociągu wynosi ok. 10 min. Czas ten jest wystarczający, aby 
pasażerowie swobodnie przemieścili się między pojazdami, 
a jednocześnie nie wydłuża całkowitego czasu podróży po-
nad nieakceptowalny przez pasażerów poziom. 

Poza integracją przestrzenną i organizacyjną dla połą-
czenia autobusowo-kolejowego stworzono również specjal-
ną ofertę taryfową, umożliwiającą podróżowanie dwoma 
środkami transportu na podstawie jednego biletu. W ofer-
cie biletowej występują zarówno bilety czasowe liniowe 
oraz miesięczne. Bilety czasowe liniowe obowiązują w da-
nym dniu przez 2 lub 4 godziny. Bilety 2-godzinne dostęp-
ne są wg taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi, na-
tomiast bilety 4-godzinne dedykowane są dla osób, które 
ukończyły 60 rok życia. Choć pierwotnie bilety te obowią-
zywały na całej trasie autobusu i pociągu, obecnie obowią-
zują wyłącznie do granic powiatu wielickiego, czyli do 
przystanku kolejowego Wieliczka Bogucice. Oznacza to, iż 
pasażerowie przesiadający się z autobusu na pociąg I podró-
żujący do Krakowa zmuszeni są do zakupu oddzielnego bi-
letu na pociąg od stacji Wieliczka Bogucice. Koszt normal-
nego biletu 2-godzinnego wynosi 3,30 zł. 

W pełni zintegrowane są natomiast bilety miesięczne. 
Dają bowiem możliwość podróżowania na pełnej trasie au-
tobusu i pociągu. W przypadku biletów miesięcznych pa-
sażerowie mogą wybrać jedną z dwóch opcji: 

•	 bilet obowiązujący na trasie linii autobusowej i w po-
ciągu do stacji Wieliczka Bogucice,

•	 bilet obowiązujący na trasie linii autobusowej i w po-
ciągu do stacji Kraków Olszanica.

Koszt biletu pierwszego z nich w taryfie normalnej wy-
nosi 80 zł, a drugiego – 160 zł. Do każdego z nich stosowa-
ne są ulgi gminne i ustawowe. Wprowadzenie wspólnego 
biletu na liniach autobusowych i kolejowej pozwala zaosz-
czędzić czas potrzebny na zakup biletu, jak również daje 
wymierne korzyści finansowe. 

W celu uzupełnienia wszystkich działań podejmowa-
nych w ramach budowy wspólnej oferty autobusowo-kole-
jowej dostarczono również pasażerom zintegrowaną infor-
mację, zarówno w miejscach wymiany pasażerów, jak rów-
nież w sieci. Węzeł przesiadkowy Wieliczka Rynek Kopalnia 
został wyposażony w rozkłady jazdy dla obydwu środków 
transportu zbiorowego, jak również w tablice informacyj-
ne, kierunkowe oraz piktogramy ułatwiające poruszanie się 
oraz orientację podróżnemu. W punktach wymiany pasa-
żerów widnieją informacje dotyczące warunków i zasad ko-
rzystania z linii dowozowych (rys.2). Również w Internecie 
podróżny może znaleźć informacje o zintegrowanej usłudze 
przewozowej zarówno na stronie internetowej Kolei Mało-
polskich, jak również spółki Mobilis.

Wzrost dostępności linii kolejowej po uruchomieniu  
autobusowych linii dowozowych
Większa część Gminy Wieliczka (26 sołectw) nie posiada 
bezpośredniego dostępu do kolei, poza samym miastem 
Wieliczka (eksploatowana linia kolejowa nr 109 na trasie 
Wieliczka – Kraków Główny – Kraków Lotnisko) oraz  Fot. 1. Schemat węzła przesiadkowego Wieliczka Rynek Kopalnia. Fot. A. Ciastoń-Ciulkin
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Rys. 2. Plakat informujący o autobusowych liniach dowozowych
Źródło: www.kolejemalopolskie.pl.

sołectwami Kokotów i Węgrzce Wielkie (eksploatowana li-
nia kolejowa nr 91 na trasie Kraków–Tarnów). Złą dostęp-
ność transportową potęguje również słaba oferta przewozo-
wa transportem zbiorowym lub całkowity jej brak. 

Biorąc pod uwagę również obszar zaludnienia samego 
miasta Wieliczka i zasięg oddziaływania trzech stacji kolejo-
wych: Wieliczka Rynek Kopalnia, Wieliczka Park, Wieliczka 
Bogucice, również mieszkańcy Wieliczki mają ograniczoną 
dostępność do linii kolejowej. W zasięgu akceptowalnego 
dojścia pieszego do jednej z trzech stacji kolejowych (1000 
metrów) mieszka niewiele ponad połowę mieszkańców mia-
sta, a w bezpośrednim zasięgu linii kolejowej mieszka tylko 
około 15% mieszkańców całej gminy (tab. 2). 

Wprowadzenie autobusowych linii dowozowych, w wy-
sokim stopniu zintegrowanych z połączeniem kolejowym, 
rozszerza jego zasięg oddziaływania na 18 z 29 sołectw 
gminy Wieliczka i kolejne 4 miejscowości leżące w sąsied-
nich gminach. Trasy autobusowych linii dowozowych obej-
mują swoim zasięgiem blisko 22 tys. osób zamieszkujących 
gminę Wieliczka i ok. 7 tys. osób zamieszkujących sąsiadu-
jące miejscowości. Dodatkowo uruchomione autobusowe 
linie dowozowe obsługują peryferyjne części miasta 
Wieliczka nieleżące w obszarze bezpośredniego oddziały-
wania linii kolejowej. Oszacowano, iż w 500-metrowym 
promieniu przystanków autobusowych leżących na terenie 
miasta mieszka około 2 tys. osób, czyli blisko 10% wszyst-
kich mieszkańców Wieliczki.

Szacunkowy zasięg oddziaływania linii kolejowej SKA 1 dla mieszkańców 
Gminy Wieliczka i sąsiadujących [w oparciu o liczbę mieszkańców: 

 stan na 31.12.2017 gmina Wieliczka i 31.12.2016 pozostałe]

 

Liczba 
miesz-
kańców 
ogółem

Liczba mieszkań-
ców z bezpośred-

nim dostępem  
do linii SKA 1 (do 
1000 m od stacji)

Liczba mieszkań-
ców z pośrednim 
dostępem do linii 
SKA 1 (dostęp do 
autobusów dowo-

zowych)

Liczba mieszkań-
ców z dostępem 

do linii SKA 1

[tys.] [tys.] [%] [tys.] [%] [tys.] [%]

Gmina Wieliczka 56,2 11,5 20,5 23,9 42,6 35,4 63,1

Miasto Wieliczka 22,0 11,5 52,4 2,0 9,3 13,5 61,6

Sołectwa gminy 
Wieliczka 34,3 0,0 0,0 21,9 64,0 21,9 64,0

Pozostałe gminy 
współpracujące 
(Świątniki Górne, 
Gdów)

27,7 0,0 0,0 7,0 25,3 7,0 25,3

Ogółem 83,9 11,5 13,7 30,9 36,9 42,4 50,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie katalogu adresowego Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka oraz GUS.

Tabela 2

W wyniku uruchomienia linii dowozowych zwiększył 
się znacząco potencjał transportowy linii kolejowej SKA 1. 
Obecnie, poza połową mieszkańców miasta Wieliczka po-
siadających stacje kolejowe w zasięgu dojścia pieszego, ko-
lejne ok. 10% mieszkańców Wieliczki, około 60% miesz-
kańców 18 sołectw gminy oraz ok. 25% mieszkańców 
gmin Świątniki Górne i Gdów posiada dostęp do przystan-
ków autobusowych linii dowozowych. Choć powyższa ana-
liza wskazuje na wyraźne zwiększenie dostępności linii ko-
lejowej dzięki uruchomieniu autobusowych linii dowozo-
wych, to zasadność wprowadzenia w życie tego rozwiązania 
przejawia się w liczbie pasażerów korzystających z dostar-
czonej oferty. 

liczba pasażerów korzystających z autobusowych  
linii dowozowych B1, D1 i R1
Zasadniczym celem uruchomienia autobusowych linii dowo-
zowych był wzrost dostępności linii kolejowej SKA 1, nato-
miast skutkiem, poza osiągniętym celem, jest również wzrost 
dostępności miasta Wieliczka jako ośrodka społeczno-gospo-
darczego. Pomimo iż oferta autobusów dowozowych dedy-
kowana jest podróżom łączonym (wspólny węzeł przesiad-
kowy, zintegrowana taryfa, zsynchronizowany rozkład jazdy 
pociągów i autobusów), to ich trasy przebiegają przez miej-
scowości, które w większości nie posiadają alternatywnych 
połączeń transportem zbiorowym z Wieliczką (5 na 6 linii). 
Efektem tego jest częściowe wykorzystanie autobusowych li-
nii dowozowych w podróżach wyłącznie do/z Wieliczki. 

W celu określenia stopnia wykorzystania autobusowych 
linii dowozowych po trzech latach ich funkcjonowania 
przeprowadzono badania liczby pasażerów korzystających 
z tego rozwiązania w węźle przesiadkowym Wieliczka 
Rynek Kopalnia. Badania zostały przeprowadzone w lutym 
2017 roku, przed uruchomieniem linii S1, G1 i G2. 
Prezentowane dane dotyczą zatem wyłącznie trzech linii 
B1, D1 i R1 [11]. Na podstawie przeprowadzonych badań 
została określona liczba pasażerów wysiadających w węźle 
przesiadkowym z autobusów linii dowozowych, w tym pa-
sażerów przesiadających się na pociąg i odwrotnie. 
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Z dojazdów do Wieliczki trzema liniami autobusowy-
mi poddanymi badaniu korzysta blisko 750 pasażerów 
w dniu roboczym. Potoki pasażerów w poszczególnych 
kierunkach są wyrównane. Linie autobusowe B1, D1 i R1 
mają wysoki udział w obsłudze pasażerów korzystających 
z połączenia kolejowego (rys. 3). Udział ten jest nierów-
nomierny w obu kierunkach, w dobie oraz na poszczegól-
nych trasach. Z oferty przewozowej linii B1 i R1 korzysta 
podobna liczba pasażerów w dobie (po ok. 270), co daje 
tym liniom jednakowy 36% udział w przewozach. Najmniej 
pasażerów korzysta z linii autobusowej D1 (ok. 210 w do-
bie), ale linia ta obsługuje największą grupę pasażerów 
korzystających z przesiadki na pociąg (35% wszystkich 
przesiadających się). 

W czasie badania odnotowano, iż średnio ok. 62% pa-
sażerów podróżujących do Wieliczki przesiada się z auto-
busu na pociąg. W relacji odwrotnej ok. 54% pasażerów 
przesiada się z pociągu na autobus. Pozostali pasażerowie 
korzystają z autobusowych linii dowozowych w relacji 
do/z Wieliczki, będącej celem lub źródłem podróży. 
Różnice w obu kierunkach wynikają głównie z niedosko-
nałości pomiaru, podczas którego notowano liczbę pasa-
żerów przesiadających się z pociągu na autobus lub od-
wrotnie bezpośrednio po opuszczeniu jednego z pojazdów. 
W praktyce część pasażerów korzysta z podróży zintegro-
wanej, jednak po opuszczeniu jednego z pojazdów nie 
udają się bezpośrednio do pojazdu drugiego, a realizują 
dodatkowo swoje cele w Wieliczce (np. zakupy, sprawy 
urzędowe, lekarz, rodzina etc.) i korzystają z przesiadki 
w kolejnych kursach. Zdecydowanie częściej dzieje się tak 
w godzinach popołudniowych w przesiadkach z pociągu 
na autobus, gdyż w godzinach porannych pasażerowie za-
zwyczaj realizują podróże obligatoryjne do Krakowa 
(szkoła, praca) wymuszone dotarciem do celu podróży 
w określonym czasie. 

Otrzymane wyniki badania dowodzą zróżnicowanego 
udziału poszczególnych linii w obsłudze pasażerów prze-
siadających się na pociąg i odwrotnie, jak również pasaże-
rów podróżujących wyłącznie do/z Wieliczki (rys. 4). Linie 
B1 i R1 w zbliżonym stopniu wykorzystywane są do ob-
sługi połączenia kolejowego. Zarówno liczby wszystkich 

przewożonych pasażerów na tych trasach, jak również 
liczby pasażerów korzystających z podróży zintegrowanej 
są bardzo zbliżone. Z autobusu na pociąg przesiada się 
59% podróżujących na trasie B1 i tyle samo na trasie R1. 
W odwrotnym kierunku z podróży zintegrowanej korzy-
sta kolejno 48 i 44% wszystkich pasażerów autobusowych 
linii dowozowych B1 i R1. Większy udział w obsłudze po-
łączenia kolejowego ma linia D1. Choć na trasie linii D1 
podróżuje najmniej pasażerów (blisko o 25% mniej), to aż 
71% z nich przesiada się z autobusu na pociąg i 78% z po-
ciągu na autobus.

Wyraźne zróżnicowanie stopnia wykorzystania auto-
busowych linii dowozowych w ogóle, jak również w ob-
słudze połączenia kolejowego obserwuje się również w do-
bie. Najwyższy poziom napełnień autobusów dowozo-
wych do Wieliczki obserwuje się w godzinach szczytu 
porannego. Pomiędzy godziną 7:00 a 9:00 autobusy 
przewożą 30% wszystkich pasażerów, co spowodowane 
jest koniecznością dojazdu mieszkańców gminy do szkół 
oraz pracy. Zazwyczaj cel tych podróży zlokalizowany 
jest w Krakowie, gdyż w tych godzinach ponad 90% pa-
sażerów autobusów przesiada się na pociąg. Niespełna 
10% pasażerów autobusów kończy podróż w Wieliczce. 
W przeciwnym kierunku podobną sytuację obserwuje 
się w godzinach popołudniowych. Największe potoki 
pasażerskie przypadają na okres 14:00–19:00. W tym 
czasie z Wieliczki do miejscowości sąsiednich podróżuje 
45% wszystkich pasażerów korzystających z autobusów. 
Warto jednak zwrócić uwagę na zróżnicowany stopień 
integracji autobusowo-kolejowej w tych godzinach. 
Największe napełnienia autobusów przypadają na godzi-
ny 17:00–19:00, przy czym stopień integracji autobuso-
wo-kolejowej w tym czasie wynosi ok. 42%, natomiast 
zdecydowanie mniej pasażerów podróżuje w godzinach 
14:00–17:00, ale w 90% są to pasażerowie, którzy prze-
siedli się z pociągu. Sytuacja taka nie musi wskazywać 
na większą role połączeń autobusowych w obsłudze po-
dróży rozpoczynających się w Wieliczce w godz. 17:00–
19:00. W tym przedziale czasowym z połączeń autobu-
sowych mogą korzystać również pasażerowie, którzy 
wcześniej przyjechali z Krakowa pociągiem, realizowali 

Rys. 3. Udział autobusowych linii dowozowych w obsłudze pasażerów korzystających wy-
łącznie z połączenia autobusowego i pasażerów korzystających z integracji autobusowo-ko-
lejowej [%]
Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 4. Udział procentowy pasażerów korzystających z autobusowych linii dowozowych B1, 
D1, R1 w zależności, czy korzystają z podróży zintegrowanej, czy nie [%]
Źródło: Opracowanie własne.
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swoje cele w Wieliczce, a następnie kontynuują podróż 
autobusem. Przyjęta metodyka badania nie pozwoliła 
w sposób szczegółowy na określenie wielkości tej grupy 
pasażerów. 

Podsumowanie 
Zaprezentowane w artykule rozwiązanie transportowe, 
jakim są autobusowe linie dowozowe, to doskonały przy-
kład tzw. dobrej praktyki. Wprowadzenie autobusowych 
linii dowozowych służyć miało zwiększeniu dostępności 
linii kolejowej łączącej Wieliczkę z Krakowem. Dzięki 
uruchomieniu 6 linii dowozowych zwiększył się obszar 
oddziaływania linii kolejowej z 11,5 tysiąca (13,7%) do 
50 tysięcy (50,6%) mieszkańców. Dostarczono pasaże-
rom atrakcyjną ofertę przewozową charakteryzującą się 
wysoką częstotliwością kursowania (co godzinę), dużą do-
stępnością przestrzenną (nie dłuższe niż 500 m odległości 
międzyprzystankowe), konkurencyjną opłatą za przejazd, 
komfortowym taborem. Zastosowano również szereg 
rozwiązań integrujących dwa systemy transportowe tj. 
wspólny węzeł przesiadkowy, zintegrowany rozkład jazdy 
autobusów i pociągów, wspólny bilet obowiązujący w obu 
środkach transportu. 

Efektem podjętych działań było nie tylko zwiększenie 
dostępności transportu kolejowego, ale również zwiększe-
nie roli transportu zbiorowego w codziennych podróżach. 
Z autobusowych połączeń w dobie korzysta około 750 pa-
sażerów, z czego ok. 60% wykonuje podróż zintegrowaną. 
Dzięki uruchomionym autobusowym liniom dowozowym 
zwiększył się popyt na przewozy kolejowe, co wiąże się 
w szczególności – przy słabej lub żadnej konkurencji 
w transporcie zbiorowym – ze spadkiem podróży trans-
portem indywidualnym. 

O sukcesie autobusowych linii dowozowych do węzła 
przesiadkowego Wieliczka Rynek Kopalnia świadczyć 
mogą podobnego typu rozwiązania planowane w innych 
gminach. Między innymi gmina Niepołomice – po urucho-
mieniu połączenia kolejowego SKA 3 na trasie Kraków– 
Tarnów planuje uruchomić co najmniej dwie gminne linie 
autobusowe dowożące podróżnych do pociągu na stację 
w Staniątkach i w Podłężu [12]. Zilustrowany przykład 
rozwiązania integracyjnego jest godny naśladowania, gdyż 
z jednej strony spełnia indywidualne oczekiwania w zakre-

sie dostępności do usług transportu zbiorowego, a z drugiej 
społeczne oczekiwania w zakresie zrównoważonego rozwo-
ju transportu. 
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W związku z przypadającą w styczniu 2018 roku 200. rocznicą uro-
dzin inż. ernesta Malinowskiego Zarząd Krajowy SITK podjął Uchwałę 
nr 34/2014–2018 w sprawie ustanowienia 2018 Rokiem inż. ernesta 
Malinowskiego w SiTK.

ernest Malinowski urodził się 5 stycznia 1818 na Wołyniu, zmarł 2 mar-
ca 1899 w Limie. Był polskim inżynierem drogowym i kolejowym, bohate-
rem obrony Callao w 1866 roku, budowniczym kolei w Peru i Ekwadorze, 
projektantem i budowniczym Centralnej Kolei Transandyjskiej.

W latach 1827–1831 uczęszczał do  Liceum Krzemienieckiego. Wraz 
z młodszym bratem oraz matką uciekł do Galicji, gdzie zastał go upadek 
powstania listopadowego. Trzynastoletni Ernest nie brał udziału w wal-
kach. Ojciec czynił przygotowania do powstania na Podolu, a następnie 
został posłem sejmu powstańczego. Po upadku powstania ojciec znalazł 
się w Dreźnie, dokąd z Galicji przybyli Ernest i Rudolf, natomiast matka 
Anna z synem Zygmuntem powróciła na Wołyń. Z Drezna Ernest wraz z oj-
cem i bratem udali się do Francji. Na emigracji kontynuował naukę w Lycée 

Z działalności SITK

Louis-le-Grand w Paryżu. Studiował w École Polytechnique (1834–1836), 
od 1836 roku w École nationale des ponts et chaussées. Po ukończeniu 
studiów rozpoczął w 1838 roku pracę w ramach francuskiego Korpusu 
Inżynierów Dróg i Mostów. Od września 1838 do lutego 1839 roku jako in-
żynier pracował przy budowie kolei Paryż – Hawr na odcinku Paryż – Pon-
toise. W lutym 1839 roku został służbowo wysłany wraz z bratem Rudolfem 
do Algierii, dokąd dotarł w czerwcu tegoż roku. Pracował przy budowie dróg 
w prowincji Bone. Po kilku tygodniach został przeniesiony do Algieru, gdzie 
pracował przy budowie portu. W kwietniu 1840 roku powrócił do Paryża 
i został skierowany do departamentu Meuse. Do 1847 roku prowadził tam 
prace nad regulacją rzeki Mozy, na odcinku od Verdun do granicy z Bel-
gią. Na wieść o wybuchu powstania w Krakowie przerwał pracę i w kwiet-
niu 1848 roku wyjechał z Francji. Upadek powstania zastał go w Lipsku, 
najprawdopodobniej dłużej pozostał w Niemczech, ale nie walczył w Ba-
denii w czasie Wiosny Ludów. W styczniu 1849 roku powrócił do Paryża 
i zabiegał o pracę w Ministerstwie Robót Publicznych. W październiku tego 
roku podjął pracę inżyniera w departamencie  Loir-et-Cher  przy budowie 
dróg i usprawnianiu żeglugi na rzece Cher.

We wrześniu 1852 roku podpisał w Paryżu sześcioletni kontrakt na 
pracę w Peru na stanowisku inżyniera rządowego. Do jego obowiązków 
miało należeć opracowywanie projektów i nadzór nad wykonywaniem 
prac budowlano-melioracyjnych, wytyczanie dróg, konstruowanie mo-
stów, kreślenie map topograficznych oraz kształcenie peruwiańskiej ka-
dry technicznej.

Po przybyciu do Limy wziął udział w tworzeniu nowej organizacji tech-
nicznej – Comisión Central de Ingenieros Civiles – oraz pierwszej peru-
wiańskiej szkoły technicznej – Escuela Central de Ingenieros Civiles.

W 1859 roku wraz z Mario Alleonem i Gerritem Backusem zaprojekto-
wał linię kolejową Pisco – Ica liczącą 74 km, w 1864 roku ze Stephenem 
Crosby i D.N. Paddisonem linię kolejową z Chimbote do Huaraz długości 
prawie 277 km, na której pokonywano różnicę terenu ponad 3 tysiące 
metrów. Od 1869 roku Ernest Malinowski nadzorował budowę tej linii. 
Z powodu kłopotów finansowych projekt zrealizowano jedynie na odcinku 
136 km.

Podczas konfliktu zbrojnego z Hiszpanią w 1866 roku Ernest Malinow-
ski został powołany na stanowisko głównego inżyniera w porcie Callao koło 
Limy, gdzie wraz z Felipe Arancibą i José Cornelio Bordą przygotował pro-
jekt ufortyfikowania portu. Wziął udział w obronie portu, walcząc na wałach 
fortu Santa Rosa. W pracach na rzecz ufortyfikowania portu i rozbudowy 
fortu zastosował wiele nowatorskich rozwiązań inżynieryjnych. W uznaniu 
zasług otrzymał dyplom, medal oraz honorowe obywatelstwo Peru.

W 1868 roku Kongres wydał dekret o budowie linii kolejowej przez 
Andy i ogłosił przetarg, by wyłonić najbardziej korzystną ofertę od strony 
finansowej i technicznej. W kilka dni po ogłoszeniu dekretu Henry Meiggs, 
przedsiębiorca amerykański uzyskał zgodę na przeprowadzenie wstępnych 
studiów linii kolejowej. Powierzył ten projekt Ernestowi Malinowskiemu.

2018 – rok inż. Ernesta Malinowskiego  
w Stowarzyszeniu Inżynierów  
i Techników Komunikacji RP

Fot. 1. Inżynier Ernest Malinowski



TransporT miejski i regionalny 02 2018

32

Prace rozpoczęto uroczystym wmurowaniem kamienia węgielnego 
1  stycznia 1870 roku w Limie. Po czterech latach pracy, w wyjątkowo 
trudnych warunkach klimatycznych i terenowych, prowadzono kolej, tra-
wersując zboczami gór, budując półki skalne, wykuwając 63 tunele łącznej 
długości ponad 6000 m i budując 61 obiektów łącznej długości 1832 m. 
Wśród nich wybudowano jeden z największych w tamtych czasach wiadukt 
o wysokości 77 m i 175 m długości (tzw. wiadukt Verrugas). 

O kolei tej, a szczególnie o znajdujących się na jej trasie mostach i tu-
nelach pisały wszystkie ważniejsze czasopisma techniczne na świecie, 
a Ernest Malinowski zyskał sławę wybitnego inżyniera. Ernest Malinow-
ski osobiście nadzorował roboty, sprowadzał materiały i tabor kolejowy, 
na bieżąco prowadził księgowość i korespondował z dostawcami, także 
zagranicznymi.

Pierwszy odcinek linii kolejowej na odcinku Callao–Chicla, liczącym 
141 km, oddano do użytku w maju 1878 roku.

Fot. 2. Jeden z wiaduktów kolei w Andach

Fot. 3. Pomnik inż. Ernesta Malinowskiego postawiony staraniem SITK na przełęczy 
Ticlio w Peru w 1999 r. (4818 m n.p.m.)

W 1890 roku przeszedł do pracy w utworzonej wówczas kompanii „Peru-
vian Corporation”, zdominowanej przez kapitał brytyjski, która przejęła kole-
je budowane za państwowe pieniądze, w ramach spłaty długów zaciągnię-
tych na początku lat siedemdziesiątych. W tym roku wznowiono prace przy 
układaniu szyn na torowiskach przygotowanych wcześniej przez Ernesta 
Malinowskiego, doprowadzając w styczniu 1893 linię kolejową do miasta La 
Oroya. Została oddana do użytku tzw. główna trasa Kolei Transandyjskiej.

Ernest Malinowski przyczynił się do zatrudnienia w Peru polskich inży-
nierów m.in. Edwarda Habicha, Aleksandra Miecznikowskiego, Władysława 
Folkierskiego, Władysława Klugera, Ksawerego Wakulskiego, Aleksandra 
Babińskiego. Pomagał polskim biologom i podróżnikom np. Konstantemu 
Jelskiemu, Józefowi Siemiradzkiemu.

Pochowany został z honorami należnymi bohaterowi narodowemu 
3 marca 1899 roku na cmentarzu „Presbitero Maestro” w Limie.

z okazji 100. rocznicy śmierci ernesta Malinowskiego w 1999 r. sta-
raniem SITK na przełęczy Ticlio, najwyższym punkcie Kolei Transandyjskiej 
(4818 m n.p.m.), stanął pomnik projektu rzeźbiarza prof. Gustawa Zemły. 
Siedmiometrowy monument wykonany w Polsce ze strzegomskiego granitu 
nawiązuje surowością stylu do budowli indiańskich i jest zwieńczony kołem 
z odlaną z brązu podobizną Ernesta Malinowskiego. Poniżej godła polskie-
go i peruwiańskiego umieszczono dwujęzyczny napis „Ernest Malinowski 
1818–1899. Inżynier polski, patriota peruwiański, bohater obrony Callao 
1866, budowniczy Centralnej Kolei Transandyjskiej”.

Narodowy Bank Polski w ramach serii „Polscy podróżnicy i badacze” 
wydał monetę obiegową 2 zł oraz srebrną monetę o nominale 10 zł. Na 

rewersie umieszczono popiersie Ernesta Malinowskiego i wizerunek pocią-
gu oraz mostów nad górskimi wąwozami, na awersie globus z konturami 
Ameryki Północnej i Południowej oraz oznaczeniem położenia Peru.

W 1999 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy 
o nominale 1 zł. Znaczek przedstawia Ernesta Malinowskiego na tle po-
ciągu przejeżdżającego wiadukt Verrugas. Znaczek wydano w ramach serii 
„Polacy na świecie”.

Również w 1999 roku odlano z brązu popiersie Ernesta Malinowskiego, 
które ustawiono w holu limeńskiego dworca „Desemparados”. 

Imię inżyniera Ernesta Malinowskiego noszą:
• od 1999 most kolejowy w Toruniu na linii Poznań – Inowrocław – To-

ruń – Jabłonowo Pomorskie – Iława – Olsztyn – Korsze – Skandawa. 
Most liczący 997 m, wybudowany w 1873 roku imię nadano mu w dniu 
odsłonięcia pomnika w Peru;

• od stycznia 2017 roku Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych 
w Ostrowie Wielkopolskim;

• ulica w Warszawie, w dzielnicy Ursynów, biegnąca między ulicami De-
reniową a Ciszewskiego;

• od 1988 do 2003 Zespół Szkół Zawodowych Polskich Kolei Państwo-
wych w Białymstoku-Starosielcach (od 1 września 2003 przekształcony 
w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2);

• od marca 1999 do grudnia 2009 pociąg ekspresowy PKP Intercity, kur-
sujący na trasie Krynica-Zdrój/Kraków – Warszawa;

• od grudnia 2015 roku pociąg TLK spółki PKP Intercity, relacji Warszawa 
– Kraków/Zakopane/Krynica-Zdrój; 

• od 9 czerwca 2016 roku lokomotywa  E6ACTd-101 spółki kolejowej Fre-
ightliner PL;

• Klub Zainteresowań „Kolejnictwo” Polskiego Związku Filatelistów, zrze-
szający filatelistów zainteresowanych tematyką transportu szynowego.

W Stowarzyszeniu statuetka ERNEST – miniatura pomnika – jest od 
roku 2005 co roku przyznawana najaktywniejszym członkom SITK (kolejarz, 
drogowiec, transportowiec) oraz strukturom SITK (koło zakładowe, koło se-
niorów, oddział). Również na Międzynarodowych Targach Kolejowych Trako 
statuetka ta jest nagrodą za najciekawszy wyrób i innowację techniczną 
stosowaną w kolejnictwie. 

Opracowała: Dorota Przybyła
wiceprezes SITK


