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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Martyna Waloska, Katarzyna Nosal Hoy
Walkability assessment of the Dębnicki Square area in Krakow
Abstract: The article presents subject of widely accessible public 
spaces and pedestrian traffic. It illustrates selected results of ana-
lyzes conducted in terms of walkability of   the Debnicki Square area 
in Krakow. The multidimensionality of the issue required going 
beyond the generally used concepts of pedestrian traffic analysis 
and taking into account techniques such as inventory, survey and 
observation of user behavior. The results of the inventory and ob-
servation of user behavior made it possible to assess the walkability 
of the area in terms of usability and comfort, safety and attrac-
tiveness. Additionally the results of the survey conducted among 
space users provided information about their travel behavior, ways 
of spending free time in the area and opinions about the land de-
velopment.
Key words: pedestrian traffic, walkability, public space quality.

Waldemar Parkitny
Analysis of paid parking zones' in Opole
Abstract: Opole is one of a dozen provincial cities of medium size. Like 
in other cities in Poland, one can notice dynamic growth of number 
of passenger cars here. The large number of vehicles causes difficulties 
in traffic including parking problems. As a result there have been in-
troduced zones of paid parking and car traffic restrictions. The article 
considers, among other, the analysis of paid parking zones' function-
ing for limited periods, conditions of using car parks in a zone, sales 
volumes of various subscription types, numbers and receipts from the 
sale of parking tickets, etc.
Key words: paid parking zones, car parks, parking subscriptions, 
parking discounts, authorization to park. 

Anna Górka, Jarosław Szustek
Implementation of the priority for trams on the “Zgrupowanie AK Radosław” 
roundabout in Warsaw using the partial intersections division method
Abstract: Radoslaw Roundabout is one of the largest intersections 
in Warsaw, where 5 tram routes connect. Large volumes of pedes-
trians, individual vehicles and trams require an advanced traffic 
actuated algorithm to provide effective traffic control. The article 
introduces an innovative approach of the Warsaw Trams compa-
ny designers to the process of designing and implementing com-
plex traffic control algorithms. Possible effects can be obtained on 
the example of the implementation of the tram priority on the 
Radoslaw Roundabout. The publication includes a description of 
the algorithm generation method, the method of project imple-
mentation and the results achieved before and after the implemen-
tation of adaptive traffic control. 
Key words: roundabout, actuated control algorithms, traffic lights, 
tram priority.

Mariusz Szałkowski, Ryszard Wróbel
Development of electromobility in urban public transport in Krakow
Abstract: The article presents development of electromobility in 
Krakow's public transport in the field of introducing zero-emission 
electric buses into operation. Actions to reduce pollution from public 
transport in Krakow have been presented, starting with changing regu-
lations limiting emissions of pollutants in previously used diesel engines, 
through the use of hybrid drives until the introduction of electric buses 
to operation. The most frequently used technical solutions and the first 
Krakow’s experiences with electric buses and the beginnings of their 
regular operation were described. The actions taken to optimize the use 
of electric buses in work on lines have been characterized.
Key words: urban transport, public transport, electromobility.

Krystian Banet
The concept of improving transport accessibility and spatial linkages on the 
example of the university campus in Kortowo in Olsztyn
Abstract: The first part of the paper reviews the literature on the con-
cept of LUTI – Land Use-Transportation Interaction. In second part 
of the paper the tram line to the campus of the University of Warmia 
and Mazury in Olsztyn was analyzed. Studies on planning documents 
showed a lack of coherence in the provisions concerning the transport 
system and the development of the spatial structure, which do not 
allow to intensify the development in the vicinity of the transport cor-
ridor served by the tram line. In particular, it was decided to focus on 
the analysis of transport and spatial connections between the three 
functional areas of Kortowo and proposed three variants of transport 
service. Those variants are based on the idea of a shared space along 
Oczapowskiego Street and parking restrictions. 
Key words: transport accessibility, spatial planning, LUTI.

Wiesław Starowicz
Model scope of the Passenger Rights Charter in urban public transport 
Abstract:  The most popular form of services guarantee from other 
modes of transport, which is the Passenger Rights Charter, in urban 
public transport is not defined in Polish cities. The organizers of pub-
lic transport or operators in Polish cities announce order regulations 
related to the transport of persons and luggage as well as the regula-
tions of transport by means of public transport. Both in regulations 
and statutes, there are records about passenger rights, but they are 
interspersed with duties. The background to the discussion in the ar-
ticle is the analysis of legal conditions regarding passenger rights in 
the European Union. Taking into account the review of existing provi-
sions formulating passenger rights in the transport regulations [6], the 
model scope of the Passenger Rights Charter in urban public transport 
in Poland was formulated. It can be the basis for creating individual 
charters in selected cities organizing urban public transport.
Key words: passenger transport, urban public transport,  charter of 
passenger rights.

Dla wszystkich Czytelników i Sympatyków „Transportu Miejskiego i Regionalnego” 
życzenia dobrego i obfitującego w ciekawe zdarzenia 2019 roku 

życzy 
Redaktor Naczelny wraz z Zespołem Redakcyjnym

TransporT miejski i regionalny 12 2017

2

Streszczenia angielskie – Abstracts in English

Dla wszystkich Czytelników i Sympatyków „Transportu Miejskiego i Regionalnego” 
życzenia dobrego i obfitującego w ciekawe zdarzenia 2018 roku 

życzy 
Redaktor Naczelny wraz z Zespołem Redakcyjnym

Dariusz Tłoczyński
Transport demands and means of satisfying them on the regional air trans-
port market in Poland
Abstract: Changing the conditions for the functioning and devel-
opment of air transport requires constant monitoring of passenger 
needs and their transport requirements in relation to air services. 
This is particularly important for competitive processes in the inter- 
and intra-industry market. The analysis of the transport postulates 
forces the adjustment of the offer addressed to travelers. These ex-
pectations may be different for selected travel segments. The main 
aim of the article is to analyze transport requirements and to pre-
sent means of satisfying them in the regional air transport market 
in Poland. This market has been analyzed due to the large share 
of regional transport in the overall structure of air transport. The 
analysis of transport postulates was conducted for all regional con-
nections and for travel with traditional and low cost carriers, as well 
as in the business travel and tourism segment and for direct and 
indirect connections.
Key words: air transport, regional air transport, transport demands.

Juliusz Engelhardt
The Fourth Railway Package – passenger transport
Abstract: This article is dedicated to the amendments adopted in 
December 2016 of the European Union legislation relating to the 
functioning of the rail passenger transport market. These new regu-
lations are contractually defined as the fourth railway package. In 
the article, the introductory part is covered by the initial assumptions 
adopted by the European Commission by creating the draft regu-
lations included in the fourth railway package. The main amend-
ments to Directive 2012/34 adopted by the European Parliament in 
December 2016 on the full liberalization of passenger rail transport 
in the European Union and the creation of country-specific passen-
ger information systems are being discussed to common ticket. The 
next part of the article discusses the provisions which thoroughly 
amend the Regulation 1370/2007 concerning public services in the 
field of rail and road passenger transport. These regulations are im-
portant for the organization of regional rail transport. 
Key words: passenger transport, railway transport, fourth railway 
package.

Wiesław Starowicz, Katarzyna Nosal
Mobility plans for workplaces as a tool for mobility management in cities
Abstract: Mobility management aims to change preferences relat-
ed to the way people travel. Many European documents point this 
direction to congested cities and solving the problem of transport 
congestion is considered as a challenge. In order to be effective in 

this area, it is essential to change the approach to sustainable de-
velopment in cities. One of the tools to change this approach is 
to develop mobility plans for workplaces. They are attractive since 
are relatively inexpensive and can contribute significantly to dealing 
with the problem of traffic congestion and air pollution. The article 
presents the different components of the mobility plan (analytical, 
design, binding, evaluative) and examples of activities planned for 
workplaces. Also examples of indicators for monitoring the level of 
implementation of planned measures (product indicators) and the 
basics set of the mobility plan assessment indicators are presented.
Key words: urban transport, mobility management, mobility plans.

Józef Suda
Operative urban transport management on the example of the Warsaw 
Municipal Bus Company 
Abstract: The article presents experiences in the designing, imple-
mentation and operation of an operative management system for 
public urban transport which covers approximately 1500 vehicles 
(buses, coaches and technical vehicles) of the Warsaw Municipal Bus 
Company (MZA Warszawa). In the article classifications of pub-
lic transport management systems as well as over 30 years of the 
history and experience in their construction in Warsaw was pre-
sented. Currently its third generation is been operating. The system 
includes number of functional applications performed by various 
engineering and IT companies according to the requirements and 
projects formulated by the Municipal Bus Company and Warsaw 
University of Technology.
Key words: collective transport, public transport, operative man-
agement. 

Olgierd Wyszomirski
Sustainable Development of Transport in Cities and Quality of Life
Abstract: Transportation in cities is determined by transport policy 
implemented in cities. This article is based on the thesis that sus-
tainable transport policy is able to raise objectively and subjectively 
considered life quality. The article discusses the quality of life as 
a city resource. Subsequently, the quality of life in urban areas under 
conditions of domination of passenger cars in urban journeys was 
analyzed. Next the directions for the development of urban trans-
port systems consistent with the idea of   sustainable development 
were presented, focusing on the future of electric buses, electric cars 
and autonomous vehicles, joint use of passenger cars in the light of 
the sharing economy and cycling as a means of urban transport. The 
study is summarized with the conclusions.
Key words: urban transport, sustainable development, transport 
policy, quality of life.
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Innowacyjny transport

Walka z niską emisją  
w transporcie 

Ogromny wpływ niskiej emisji generowanej przez pojazdy na zdrowie mieszkańców obszarów zurbanizowanych 
wymaga intensyfikacji działań z zakresu promocji rozwoju transportu zrównoważonego i szerszego wykorzysty-
wania technologii innowacyjnych.

Sytuacja w Polsce
Pomimo zauważalnego w ostatnich latach trendu spadkowego poziom za-
nieczyszczeń pyłowych i WWA (wielopierścieniowych węglowodorów aro-
matycznych) jest nadal w Polsce bardzo wysoki. Roczne stężenia szcze-
gólnie szkodliwych dla zdrowia pyłów PM2,5, będących drobną frakcja 
pyłu zawieszonego o średnicy poniżej 2,5 mikrometra, nawet 3–4-krotnie 
przekraczają normy WHO, tj.10 mikrogramów w metrze sześciennym 
powietrza. Na zamieszonej poniżej mapie Europy kropki czerwone (za-
gęszczone na terenie Polski) oznaczają miasta, w których średnioroczne 
stężenie PM2,5 w 2013 r. przekraczało 30 µg/m3. 

Również średnie roczne stężenie NO2 i PM10 w wielu polskich mia-
stach przekracza dopuszczalne normy. W 2014 r. w aglomeracji krakow-
skiej stężenie średnioroczne NO2 wyniosło 63 µg/m3 (przy normie 40), 
a stężenie PM10 przekroczyło dopuszczalny poziom 40 µg/m3 o ponad 
połowę (64). Szacuje się, że rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza 
(nie tylko emisjami transportowymi) umiera w Polsce ponad 44 tys. osób, 
a średnia długość życia ulega skróceniu o 6 do 12 miesięcy – co kosztuje 
naszą gospodarkę ok. 100 mld USD rocznie. (UN Global Compact, Zrów-
noważone miasta – Życie w zdrowej atmosferze, 2016).

Należy podjąć pilnie działania mające na celu obniżenie w polskich 
miastach nieracjonalnie wysokiego wskaźnika motoryzacji, ograniczenie 
liczby sprowadzanych z zagranicy pojazdów już wyeksploatowanych oraz 
zaprzestanie procederu usuwania filtrów cząstek stałych z nowych po-
jazdów z silnikiem Diesla. Brukselski think tank Transport & Environment 
ostrzega: sprowadzenie do Polski z Zachodu tylko w 2017 r. ok. 350 000 
starych diesli powoduje, że do połowy lat 30. emisje NO nie spadną do 
dopuszczalnego limitu 120 mg/km (PAP, Teraz Środowisko, 18.10.2018). 
Sytuację w polskich miastach może poprawić konsekwentne wdrażanie 
polityki eco-mobilności oraz rozwój elektromobilności – pod warunkiem 
zwiększenia udziału w naszym mikście energetycznym prądu z OZE. 

Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja w przypadku B[a]P (benzo(a)
pirenu), co na kolejnej mapie obrazuje prawie cały obszar Polski pokryty 
w 2012 r. kolorem czerwonym, oznaczającym stężenie przekraczające  
1,5 nanograma/m3 – przy dopuszczalnej prawem unijnym wartości 1. Są 
miasta, gdzie zawartość B[a]P w powietrzu przekracza normę kilkukrotnie 
(np. 11,9 w Nowym Sączu) i jest nawet kilkanaście razy wyższa niż w Euro-
pie Zachodniej (GIOŚ Raport, 2014).
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Przykładem pod pewnymi względami godnym naśladowania może 
tu być Warszawa, gdzie od roku 2006 zagrożenie pyłem P10 spadło po-
nad dwukrotnie, średnie narażenie na pył PM2,5 w okresie 2012–2016 
spadło z 26,6 do 22 µg/m3, po ulicach już jeżdżą 4 autobusy hybrydowe, 
31 elektrycznych i 35 gazowych, jest 5200 rowerów miejskich, a alarm 
smogowy jest ogłaszany już przy trzykrotnie niższym zanieczyszczeniu 
powietrza, niż ma to miejsce na terenie kraju. Ponadto Warszawa reali-
zuje przyjęty w 2011 r. program redukcji (w stosunku do 2007 r.) o 20% 
emisji CO2 i zmniejszenia zużycia energii o 20% do roku 2020 (UM st. 
Warszawy, #Oddychaj Warszawo, 2018).

Innowacyjne technologie
W amerykańskim Oak Ridge National Laboratory trwają prace nad wy-
korzystaniem kamer (o kształcie dzwonu z obiektywów typu rybie oko) 
do ustalania efektywności zużycia paliwa i optymalizacji cykli sygna-
lizacji świetlnej w celu upłynnienia ruchu – powodując ograniczenie 
emisji spalin. Amerykański Departament Energii chce w ten sposób 
znacznie ograniczyć ilość paliwa marnowanego w złych warunkach ru-
chu, szacowaną obecnie na ponad 25 bilionów litrów rocznie (A. Frost, 
Traffic Technology Today, 1.10.2018). 

przy wykorzystaniu energii wiatrowej i przypływów. Turbiny o mocy 0,5 
i 1 MW będą produkowały 50 ton wodoru rocznie. Gromadzony w kon-
tenerach (magazyny energii) wodór będzie wykorzystywany do zasilania 
floty zero-emisyjnych pojazdów w porcie Kirkwall (Horizon Magazine, 
17.10.2018). Polska jest jednym z 30 państw, które podpisały deklara-
cję z Tokio o współpracy w zakresie rozwoju technologii magazynowania 
energii opartej na wodorze (PAP, Teraz Środowisko, 24.10.2018).

Redukcją emisji zainteresowani są też producenci pojazdów. Pre-
zentowany podczas Aachen Colloquium 8 października 2018 r. samo-
chód Continental z silnikiem Diesla spełnia już jeszcze nieobowiązujące 
standardy Euro 7. Technologia hybrydowa 48V i elektrycznie podgrze-
wany katalizator EMICAT pozwalają na ograniczenie emisji NOx do  
35 mg/km i emisji CO2 do 10 g/km. Firma ponadto gwarantuje, że stan 
naładowania akumulatora po każdej jeździe jest taki sam jak przed jej 
rozpoczęciem (ERTICO-ITS Europe, 8.10.2018).

Czystą energię dla elektromobilności może zapewnić wodór wytwa-
rzany z wody lub odpadów organicznych (biogaz), z wykorzystaniem 
źródeł energii odnawialnej. W Almerii uruchomiono instalację pilotażową 
do produkcji wodoru z wody, w wieżach solarnych nagrzewanych stoma 
zwierciadłami koncentrującymi promienie słoneczne. Z kolei na szkoc-
kich wyspach Eday i Shapinsay (archipelag Orkady) powstaje instala-
cja (projekt BIG HIT) do produkcji wodoru z wody w procesie elektrolizy, 

W Polsce do doładowywania pojazdów elektrycznych można by wy-
korzystywać przydomowe turbiny wiatrowe lub panele fotowoltaiczne. 
Uśrednione nasłonecznienie w Polsce umożliwia uzyskanie z 15 paneli 
po 300 Wp każdy ok. 4275 KWh energii elektrycznej rocznie. Bardziej 
obrazowo: 10 paneli wytwarza energię pozwalającą w ciągu doby na 
stałą pracę lodówki, po jednym cyklu dla pralki i zmywarki, 1,5 godziny 
korzystania z dwóch pól kuchni elektrycznej oraz 5 godzin korzystania 
z telewizora, 15 minut z żelazka i 9 minut z czajnika elektrycznego 
(M. Wierzbowska-Kujda, Teraz Środowisko, 2.10.2018).

Szansą dla czystej elektromobilności w Polsce jest planowane na 
grudzień br. rozpoczęcie w Gilowicach produkcji energii elektrycznej 
z metanu pozyskiwanego z odwiertów w pokładach węgla. Napędzany 
metanem silnik o mocy blisko 1 MW będzie produkował prąd dla sieci 
grupy Tauron. Szacowane na ok. 170 mld m3 potencjalnie wydobywalne 
zasoby metanu w złożach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego pozwolą 
za 5–7 lat na pozyskiwanie 1–1,5 mld m3 metanu rocznie – co ozna-
czałoby zwiększenie krajowego wydobycia gazu ziemnego o ok. 30% 
(PAP, Teraz Środowisko, 6.09.2018).
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Streszczenie: Artykuł podejmuje temat ogólnodostępnych przestrzeni 
publicznych oraz ruchu pieszego. Przedstawiono w nim wybrane wy-
niki analiz w zakresie przyjazności dla ruchu pieszego obszaru Rynku 
Dębnickiego w Krakowie. Wielowymiarowość zagadnienia wymagała 
wykroczenia poza ogólnie stosowane koncepcje analiz ruchu pieszego 
i uwzględnienia m.in. technik takich jak: inwentaryzacje terenowe, ba-
dania ankietowe oraz obserwacje zachowań użytkowników. Wyniki in-
wentaryzacji terenowej oraz obserwacji zachowań użytkowników umoż-
liwiły ocenę przyjazności obszaru dla ruchu pieszego w odniesieniu do 
aspektów użyteczności i komfortu, bezpieczeństwa oraz atrakcyjności. 
Dopełnieniem tych analiz stały się wyniki badania ankietowego przepro-
wadzonego wśród użytkowników przestrzeni dla pozyskania informacji 
o ich zachowaniach komunikacyjnych, sposobach spędzania wolnego cza-
su w obszarze oraz opinii o jego zagospodarowaniu. Dzięki szerokiemu 
podejściu analiza zagadnienia zyskała pełniejszy kontekst, a sformułowa-
ne na jej podstawie propozycje działań służących poprawie przyjazności 
obszaru dla ruchu pieszego, nie tylko zachęcają do odbywania podróży 
pieszych, ale również do zatrzymania i dłuższego pobytu w nich.
Słowa kluczowe: ruch pieszy, przyjazność dla ruchu pieszego, prze-
strzeń publiczna, jakość przestrzeni publicznych.

Analiza przyjazności dla ruchu  
pieszego okolic Rynku Dębnickiego  
w Krakowie1

Wprowadzenie
Przestrzeń publiczna to obszar, do którego wszyscy mają 
łatwy dostęp oraz, w którym mogą zajść lub zachodzą róż-
nego rodzaju interakcje międzyludzkie [1]. Przestrzeń ta 
może być ogólnodostępna lub dostępna w pewnym zakre-
sie. W niniejszym artykule skupiono się na przestrzeniach 
powszechnie dostępnych, w których przebywać może każ-
da jednostka społeczna. Przykładem takich przestrzeni są 
place, rynki, skwery, bulwary czy ulice [2]. Bardzo istotne 
jest ich odpowiednie kształtowanie i uczynienie przyja-
znym dla ruchu pieszego, który jest ważnym, a czasem 
jedynym źródłem aktywności fizycznej. Działania propa-
gujące podróże piesze, w tym związane z dostarczaniem 
odpowiedniej infrastruktury i zapewnianiem komforto-
wych warunków przemieszczania się, oddziałują pozy-
tywnie na zdrowie i samopoczucie ludzi [3]. Tworzenie 
przestrzeni przyjaznych pieszym ma również pozytywny 
wpływ na środowisko, gdyż poprzez zwiększanie udziału 
ruchu pieszego oraz częstą realizację restrykcji dla ruchu 
zamortyzowanego prowadzi do zmniejszenia udziału po-
dróży wykonywanych samochodem [4]. Według J. Gehla 
planiści, urbaniści i architekci muszą dążyć do wzmoc-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację: M. Waloska 
80%, K. Nosal Hoy 20%.

nienia roli pieszych jako elementu zintegrowanej polityki 
miejskiej. Potencjał miasta pełnego życia wzmacnia się, 
kiedy zachęci się więcej ludzi do poruszania się pieszo 
oraz pozostawania w przestrzeniach publicznych. Dbałość 
o niezmotoryzowany sposób przemieszczania się prowa-
dzi do tworzenia obszarów miejskich nie tylko tętniących 
życiem, ale również bezpiecznych, zdrowych i zrównowa-
żonych [5].

Warunkiem wstępnym dla funkcjonowania przestrzeni 
pełnych życia jest zapewnienie komfortu [3]. W przypad-
ku, gdy poprawi się warunki poruszania się pieszo, skala 
aktywności (zwłaszcza rekreacyjnych i społecznych) zwią-
zanych z chodzeniem znacząco wzrasta [5]. Spacery wyko-
nywane są z większą ochotą, jeśli chodniki są wysokiej ja-
kości, a sama trasa i doznania z nią związane wzbudzają 
zainteresowanie. Ponadto pieszy musi mieć możliwość 
swobodnego przemieszczania się. Jest to o tyle istotne, że 
wraz z motoryzacyjną inwazją i wypieraniem pieszych 
z przestrzeni publicznych zmuszeni oni zostali do lawiro-
wania pomiędzy przeszkodami w postaci znaków drogo-
wych, latarni, parkomatów czy innego rodzaju urządzeń 
technicznych zamontowanych na chodnikach, ustawia-
nych tam, by „nie przeszkadzały” [6]. Na chodnikach i pla-
cach parkuje się samochody, bezmyślnie stawia rowery 
i stoiska targowe, co potęguje trudności, z którymi co-
dziennie muszą radzić sobie piesi. Obecność infrastruktury 
dla pieszych i zapewnianie komfortu podróży jest szczegól-
nie istotne, gdy pod uwagę weźmiemy postępujący proces 
gentryfikacji społeczeństwa oraz potrzeby użytkowników 
z ograniczoną mobilnością [7]. W tym kontekście należy 
pamiętać o stosowaniu rozwiązań takich jak rampy i po-
chylnie, sygnalizacja dźwiękowa czy niwelowanie różnic 
poziomów wysokości.

W przestrzeni miejskiej powinno się dążyć do tworzenia 
miejsc zapraszających, zachęcających użytkowników do od-
wiedzin i spędzania w nich wolnego czasu [8]. Istotną rolę 
w kreowaniu takich obszarów pełni ich atrakcyjność rozu-
miana jako zbiór elementów, które wzbudzają szczególne 
zainteresowanie. Takimi elementami są np. zieleń, obiekty 
małej architektury, miejsca spotkań mieszkańców. Mała ar-
chitektura może być narzędziem wykorzystywanym nie 
tylko do dekoracji, ale również np. tworzenia miejsc kon-
taktów społecznych, uprzyjemniania podejmowanych ak-
tywności, ułatwiania identyfikacji, krystalizacji i zróżnico-
wania przestrzeni [9]. Z kolei już sama obecność i spoglą-
danie na obszary zielone wpływa pozytywnie na człowieka. 
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Ludzie dążą do kontaktu z zielenią i lubią spacerować w jej 
otoczeniu [10]. Ważnym aspektem jest zapewnianie zago-
spodarowania ulic obfitującego w atrakcje dla pieszych 
(przechodząc, można zobaczyć coś interesującego, coś zro-
bić) [6] oraz atrakcyjnych parterów, które idący człowiek 
ma na poziomie wzroku (o ich atrakcyjności decyduje m.in. 
szerokość frontów czy bogactwo detali budynków) [8]. 
Stopień atrakcyjności oddziałuje w znacznym stopniu na 
intensywność użytkowania, doznania i zachowania ludzi 
przebywających w przestrzeni [11]. Przestrzenie bogato 
wyposażone urozmaicają spektrum podejmowanych, poza-
domowych aktywności, a poprawa fizycznych warunków 
zwiększa liczbę pieszych oraz wydłuża średni czas spędzany 
w obszarze [5].

Przestrzeń przyjazna pieszym musi być bezpieczna [3]. 
Należy zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa osobiste-
go (m.in. poprzez odpowiednie oświetlenie, monitoring), 
jak i komunikacyjnego (np. odpowiedni sposób zaprojekto-
wania infrastruktury drogowej, zastosowanie elementów 
uspokojenia ruchu) [2]. Ponadto jeśli ulegnie wzmocnieniu 
życie miejskie, a więcej ludzi będzie chodzić i spędzać czas 
we wspólnych przestrzeniach, to poczucie bezpieczeństwa 
osobistego wzrośnie [5]. 

Projektując przestrzenie publiczne przyjazne pieszym, 
należy tworzyć swego rodzaju sieci połączeń. Pomiędzy ge-
neratorami ruchu konieczne jest zapewnianie jak najkrót-
szych, prostoliniowych tras, umożliwiających szybkie dotar-
cie do celu. Ponadto w niektórych obszarach (np. parkach) 
oczekuje się utworzenia dodatkowych, krzywo liniowych 
ścieżek, które urozmaicają podróż [5]. Tworząc sieci połą-
czeń, należy pamiętać o wprowadzaniu punktów węzło-
wych (placów i rynków), które – oprócz uczytelnienia prze-
strzeni i budowania tożsamości lokalnej mieszkańców – są 
katalizatorem aktywności oraz częstym miejscem spotkań 
i generatorem ruchu. Ponadto uwzględniać należy zaobser-
wowane potrzeby pieszych. Nagminne niestosowanie się 
ludzi do przyjętych zasad może być oznaką źle zaprojekto-
wanego miejsca, wymagającego reorganizacji. Z kolei ob-
serwacja zachowań przechodniów i oparte na niej zmiany 
pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo i komfort ruchu pie-
szego. Przykładem jest wytypowanie miejsc, gdzie piesi sia-
dają w miejscach do tego niewyznaczonych (np. na doni-
cach, schodach), wysyłając milczący sygnał, że nie została 
im zapewniona odpowiednia infrastruktura [6].

Niniejszy artykuł podejmuje temat przestrzeni publicz-
nych oraz ruchu pieszego. Przedstawiono w nim wybrane 
wyniki analiz wykonanych na potrzeby pracy magisterskiej 
pod kątem przyjazności dla ruchu pieszego okolic Rynku 
Dębnickiego w Krakowie [12]. Wybór tego obszaru po-
dyktowany był jego lokalizacją, obecnością rynku oraz wy-
sokim potencjałem do stworzenia przestrzeni atrakcyjnej 
dla ruchu pieszego. 

Obszar analizy
Rozpatrywany obszar znajduje się w Krakowie w północ-
no-wschodniej części dzielnicy Dębniki, w odległości oko-
ło 1,7 km od Rynku Głównego. Rejon ograniczają bariery 

przestrzenne: od północy – rzeka Wisła, od wschodu – ul. 
M. Konopnickiej, od południa – ul. Monte Cassino oraz 
od zachodu – ul. Gen. B. Zielińskiego (rys. 1). W obszarze 
dominuje funkcja mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa 
oraz tereny rekreacyjne. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż 
w północno-wschodniej części znajduje się Rynek Dębnicki 
dawniej stanowiący centralny punkt podmiejskiej, powsta-
łej w średniowieczu osady. Jedynie około 26% obszaru 
stanowią otwarte, ogólnodostępne przestrzenie publiczne: 
place (Rynek Dębnicki, Skwer Szoty Rustawelego), ulice 
(wszystkie ogólnodostępne), bulwary (Bulwary Wiślane), 
parki (Park Dębnicki, Stary Park Dębnicki) oraz skwery 
(przy ul. Gen. B. Zielińskiego, ul. Monte Cassino oraz ul. 
Skwerowej).

Obszar posiada wysoką dostępność transportem zbioro-
wym, zwłaszcza jego wschodnia część. Wpływa na to na 
jego usytuowanie w pobliżu Ronda Grunwaldzkiego, duże-
go węzła komunikacyjnego, obsługującego linie tramwajo-
we i autobusowe. We wspomnianej już, wschodniej części 
obszaru, charakteryzującej się większą gęstością zabudowy 
i większą liczbą generatorów ruchu, obowiązuje strefa płat-
nego parkowania (SPP). Płyta Rynku Dębnickiego (zloka-
lizowanego w SPP), która powinna pełnić funkcję repre-
zentacyjną i być „sercem” obszaru, w którym dominują 
piesi, nagminnie jest zawłaszczana przez parkujące samo-
chody osobowe i dostawcze, utrudniające przemieszczanie 
się pieszym. Ponadto można zaobserwować tendencję do 
poszukiwania przez kierowców miejsc postojowych znajdu-
jących się poza strefą oraz parkowania tam pojazdów w nie-
uporządkowany sposób. Dominującym problemem ruchu 
rowerowego jest odcinek drogi pieszo-rowerowej wzdłuż 
bulwarów, gdzie ze względu na wzmożony ruch pieszy i ro-
werowy istnieje ryzyko kolizji.

Rys. 1. Otwarte, ogólnodostępne przestrzenie publiczne w obszarze opracowania 

Charakterystyka obszaru pod kątem przyjazności  
dla ruchu pieszego
Analiza obszaru pod kątem przyjazności dla ruchu pieszego 
została wykonana w odniesieniu do następujących aspek-
tów: użyteczność i komfort, bezpieczeństwo oraz atrakcyj-
ność. Analizy dokonano dla ogólnodostępnych, otwartych 
przestrzeni publicznych.
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Użyteczność i komfort
Wyniki inwentaryzacji wykazały, że ciągi piesze są gęsto 
rozmieszczone w całym obszarze, a ich stan techniczny jest 
w większości dobry. Najgorszym stanem technicznym cha-
rakteryzuje się chodnik wzdłuż ul. Praskiej, gdzie miejscami 
występują nierówności i ubytki, w znaczący sposób utrud-
niające przemieszczanie się (rys. 2). W większości zapewnio-
na jest wymagana szerokość chodników, umożliwiająca swo-
bodne przemieszczanie się w dwóch kierunkach. Chodniki 
wykonane są najczęściej z płyty lub kostki chodnikowej. 
W parkach na głównych alejach wykorzystano do tego celu 
kostkę brukową. Z tego samego materiału wykonano płytę 
Rynku Dębnickiego. Materiał ten nie jest zbyt komfortowy 
dla pieszych, gdyż szybko ulega deformacji, a przestrzenie 
pomiędzy jego elementami są szczególnie uciążliwe dla ko-
biet chodzących na szpilkach. Poruszanie się pieszo po ob-
szarze utrudniają również inne przeszkody, które wymuszają 
zmianę toru przemieszczania się w celu ich obejścia (drzewa, 
nieodpowiednio zaparkowane samochody, kosze na śmieci, 
znaki drogowe, donice, parkomaty, latarnie oraz inne ele-
menty usytuowane na ciągach pieszych).

Analizując obszar pod kątem dostępu dla użytkowników 
z ograniczoną mobilnością, zauważano, że w większości za-
dbano w nim o montowanie pochylni razem ze schodami 
tam, gdzie była taka możliwość (rys. 2). W niektórych jed-
nak przypadkach osoba z ograniczoną mobilnością – zwłasz-
cza poruszająca się na wózku inwalidzkim – zmuszona jest 
do wykonania dłuższej trasy. Dla przykładu sytuacja taka 
istnieje na bulwarach – wjazd na nie jest możliwy pochyl-
nią, ale usytuowaną około 230 metrów od schodów. Nie 
zadbano zaś o zniwelowanie niepotrzebnych, niewielkich 
różnic wysokości, które występują praktycznie w całym ob-
szarze (w tym na Rynku Dębnickim). Tego typu uskoki są 
przeszkodą dla osób z ograniczoną mobilnością i zwiększają 
ryzyko potknięcia się/wypadku. 

Na całym obszarze przy ciągach pieszych znajdują się 
kosze na śmieci, choć miejsca ich zamontowania bywają 
również utrudnieniem dla pieszych. Obecność ławek, na 
których można odpocząć, jest szczególnie istotna dla star-

szych użytkowników. Młodsze osoby często wykorzystują 
w tym celu także schody czy murki. Osoby starsze są bar-
dziej wymagające w kontekście wyboru miejsca do siedze-
nia. Siedzisko musi posiadać odpowiednią wysokość, aby 
zarówno siadanie, jak i wstawanie nie przysparzało proble-
mów [5]. Ławki tego typu znajdują się w przeważającej 
części analizowanego obszaru. Funkcję siedziska, chętnie 
wykorzystywanych przez młodszych użytkowników, pełni 
mur przeciwpowodziowy zamontowany wzdłuż bulwarów 
oraz stoiska targowe na Rynku Dębnickim. 

Bezpieczeństwo
Analizie poddano dwa rodzaje bezpieczeństwa – komu-
nikacyjne oraz osobiste. W celu dokonania analizy bez-
pieczeństwa komunikacyjnego wyznaczono główne ciągi 
piesze, miejsca przejść dla pieszych (formalne i nieformal-
ne), ulice o największym natężeniu ruchu samochodowego 
oraz odcinki, gdzie kierowcy nie dostosowują prędkości 
jazdy do obowiązujących ograniczeń (rys. 3). Wyznaczone 
w obszarze przejścia dla pieszych znajdują się w odpo-
wiednich miejscach, choć ich liczba nie jest wystarczająca. 
Przeważnie piesi są zmuszeni przechodzić w niewyznaczo-
nych do tego miejscach. Jest to mniej ryzykowne w przy-
padku ulic jednokierunkowych lub charakteryzujących się 
małym natężeniem ruchu, natomiast brak przejścia dla 
pieszych w miejscach wzmożonego ruchu pieszego lub 
dużych generatorów ruchu jest już dużym problemem. 
Wyniki analizy potwierdziły istnienie sześciu miejsc po-
tencjalnie niebezpiecznych, gdzie może dojść do kolizji 
pieszego z ruchem kołowym (rys. 3). Z luźnych rozmów 
przeprowadzanych z użytkownikami przestrzeni wynika, 
że bezpieczeństwo komunikacyjne uległo poprawie po 
wprowadzonych zmianach mających na celu uspokojenie 
ruchu i uporządkowanie parkowania.

W kontekście oceny bezpieczeństwa osobistego zba-
dano obszar pod kątem: usytuowania latarni ulicznych, obec-
ności monitoringu, przejść podziemnych oraz mrocznych  

Rys. 2. Istniejące ciągi piesze oraz sposoby pokonywania różnic wysokości terenu Rys. 3. Wyniki analizy obszaru w kontekście bezpieczeństwa komunikacyjnego
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zaułków (rys. 4). Latarnie zostały zamontowane wystar-
czająco gęsto na każdej ulicy oraz w obu parkach. 
Dodatkowe oświetlenie powinno być wprowadzone na 
bulwarach (od ul. Szwedzkiej do mostu Dębnickiego). 
Choć latarnie zamontowano wzdłuż ul. Tynieckiej oraz 
w niektórych miejscach na omawianych bulwarach, to 
jednak nie dają one wystarczająco dużo światła skierowa-
nego w stronę nadbrzeża. Związane z tym odczucia oba-
wy i niepewności, występujące po zapadnięciu zmroku 
potęguje mniejsza liczba użytkowników oraz obecność 
osób spożywających alkohol. 

W obszarze wyznaczono dwa zaułki, które mogą powo-
dować uczucie dyskomfortu. Jeden z nich znajduje się na 
bulwarach i jest ograniczony z jednej strony wysokim mu-
rem przeciwpowodziowym, a z drugiej wysokim ogrodze-
niem. Drugi zaułek zidentyfikowano przy parku Dębnickim 
i niewystarczająco oświetlonej ul. Praskiej – w najbliższym 
otoczeniu brak jest budynków zamieszkanych przez ludzi, 
występują jedynie park i ogródki działkowe, nie wykorzy-
stywane w późnych godzinach nocnych. Potencjalnie od-
czucie zagrożenia bezpieczeństwa może wzbudzać również 
zachodnia część bulwarów, zarośnięta wysoką roślinnością. 
W obszarze nie funkcjonuje monitoring miejski, a jedynie 
w niektórych miejscach zamontowano monitoring prywat-
ny. Z luźnych rozmów z mieszkańcami wynika, że obszar 
uznawany jest za spokojny, profilaktycznie wolą jednak 
przebywać nocą w miejscach, w których w razie potrzeby 
ktoś może zareagować. 

Drugim, istotnym dla obszaru skupiskiem zieleni jest 
park Dębnicki. Estetyczna i zadbana przestrzeń oprócz ele-
mentów zieleni posiada również alejki parkowe (przeważ-
nie szutrowe). Na obszarze utworzony został tzw. suchy 
zbiornik retencyjny, w którym w normalnych warunkach 
nie występuje woda, ale w przypadku długotrwałych opa-
dów zachodzi proces retencji. W parku rośnie zarówno ni-
ska, jak i wysoka zieleń, która daje cień w upalne dni.

Duża ilość niskiej i wysokiej zieleni występuje w starym 
parku Dębnickim przy ul. Czarodziejskiej, dzięki czemu 
większość jego obszaru w słoneczne dni jest zacieniona. 
W parku istnieją alejki – główna utworzona z kostki bru-
kowej, a pozostałe z nawierzchni szutrowej. Ogólnodostępne 
przestrzenie zielone znajdują się również na skwerach przy 
ul. Skwerowej, ul. Monte Cassino oraz pobliżu mostu Zwie-
rzynieckiego. Dodatkowe elementy zieleni wyróżnić można 
w ciągu niektórych ulic. Każdy z tych obszarów jest zadba-
ny i posiada zarówno elementy niskiej, jak i wysokiej ziele-
ni. Rolę ogólnodostępnej zieleni pełnią również detale takie 
jak donice z roślinnością. 

W całym obszarze wyróżnić można elementy małej ar-
chitektury (ławki, kosze na śmieci, latarnie itd.). Ich zagęsz-
czenie występuje w środkowej i wschodniej części rozpatry-
wanego terenu. W obszarze nie zamontowano ogólnodo-
stępnych urządzeń sportowych oraz placu zabaw. Tutejsze 
sklepy oferują szeroką gamę usług i towarów, zaspakajają-
cych różnorodne potrzeby „na miejscu”, bez konieczności 
odbywania przez konsumentów dłuższych podróży. Naj-
większe nagromadzenie obiektów usługowych występuje 
w okolicach Rynku Dębnickiego. Sklepy przeważnie są 
atrakcyjne, nie tylko ze względu na różnorodność oferty, ale 
również sposób organizacji (aktywne partery, szklane wi-
tryny). Mało tam natomiast występuje ogródków kawiar-
nianych, które niewielkim kosztem mogłyby dodatnio 
wpłynąć na atrakcyjności przestrzeni. 

Z kolei na Rynku Dębnickim panuje duży chaos prze-
strzenny (np. nieodpowiednie parkowanie, nieuporządko-
wane rozmieszczenie stoisk targowych i budynków na 
płycie rynku). Konieczne jest podjęcie działań dla zwięk-
szenia jego atrakcyjności oraz nadania mu funkcji repre-
zentacyjnej, uczynienia go wysokiej jakości punktem spo-
tkań mieszkańców. 

Wybrane wyniki badań ankietowych 
Dopełnieniem inwentaryzacji dotyczących przyjazności dla 
ruchu pieszego były badania ankietowe wśród użytkowni-
ków obszaru. Badania miały na celu poznanie zachowań 
komunikacyjnych (m.in. środki transportu wykorzystane 
w podróżach, motywacje oraz częstotliwość odwiedzania 
obszaru), sposobów spędzania wolnego czasu w obszarze 
oraz opinii o jego zagospodarowaniu. Badania przeprowa-
dzono w formie wywiadu w terenie oraz za pośrednictwem 
Internetu. Otrzymano odpowiednio 203 i 47 poprawnie 
wypełnionych kwestionariuszy. Badania wykonano w ter-
minie od 19 maja do 7 lipca 2018 roku. Respondentów, 
z którymi przeprowadzano wywiad w terenie, wybierano 
losowo w przestrzeniach znajdujących się na obszarze (więk-

Rys. 4. Wyniki analizy obszaru w kontekście bezpieczeństwa osobistego

Atrakcyjność
Jednym z obszarów zielonych występujących w obszarze są 
Bulwary Wiślane, wykorzystywane często do odpoczynku, spa-
cerów, organizowania pikników lub opalania się. We wschod-
niej ich części występuje jedynie kilka zacienionych miejsc, 
które dają rosnące tam pojedyncze drzewa. Przeciwieństwem 
zagospodarowania wschodniej części bulwarów jest jej część 
zachodnia, w której występuje naturalna, nieuporządkowana 
zieleń, zasłaniająca atrakcyjny widok na Wisłę oraz panoramę 
Krakowa, ale chroniąca tamtejszą florę i faunę. 
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szość z nich przebywała na Rynku Dębnickim i Bulwarach 
Wiślanych). Badania w terenie przeprowadzono w godzi-
nach przed- i popołudniowych w dni sprzyjających warun-
ków pogodowych. Ankietyzacja on-line została wykonana 
za pomocą mediów społecznościowych (odszukano tzw. 
grupy związane z badanym obszarem). 

Łącznie w badaniach wzięło udział 250 osób, w tym 154 
kobiet oraz 96 mężczyzn. Największy odsetek ankietowa-
nych stanowiły osoby w wieku od 20 do 39 (53% bada-
nych), a najmniejszy – osoby powyżej 60 roku życia (13% 
badanych). Ponad połowę (56%) respondentów stanowili 
mieszkańcy dzielnicy Dębnik (co nie jest równoznaczne 
z zamieszkaniem w obszarze analizy). Co trzeci ankietowa-
ny zamieszkiwał inną dzielnicę Krakowa. Nieco ponad 
10% respondentów było osobami przyjezdnymi z innej 
miejscowości, które jedynie odwiedzały obszar. 

Prawie 30% ankietowanych zadeklarowało, że podróżu-
je do obszaru w celu dotarcia do domu (miejsca zamieszka-
nia; rys. 5). Świadczy to o tym, że autorom udało się prze-
prowadzić ankiety z 130 osobami (stanowiących 28% 
wszystkich respondentów), które zamieszkują analizowany 
obszar. Nieznacznie mniejszy (27% ogółu) jest odsetek 
osób, które udały się do rozpatrywanego obszaru w celu 
rekreacji. Respondenci często deklarowali również, że udają 
się do analizowanego rejonu w celu zrobienia zakupów. 
Zaledwie 4% podało inną motywację niż wymienione w an-
kiecie (zdrowie, znajomości, nauka dziecka). W kwestii 
częstotliwości odwiedzania obszaru – ponad połowa bada-
nych (57%) zadeklarowała, że udaje się do obszaru codzien-
nie, 15% – 4 lub 5 razy w tygodniu, a 9% – kilka razy 
w miesiącu. 8% ankietowanych udaje się tam okazjonalnie, 
6% – 1–3 razy w tygodniu, a 5% – jedynie kilka razy w roku.

Badania ankietowe dotyczyły również sposobu spędza-
nia wolnego czasu w analizowanym obszarze. Nieco ponad 
¼ badanych udaje się wtedy na spacer, 18% – robi zakupy, 
a 17% – rozmawia z innymi użytkownikami. Niespełna 
14% ankietowanych uprawia w wolnym czasie sport, 
a 12% – obserwuje przyrodę lub innych użytkowników ob-
szaru, 7% – wyprowadza zwierzęta na spacer. Zaledwie 4% 
badanych oświadczyło, że w ogóle nie spędza tam czasu 
wolnego. Kilka osób zadeklarowało czytanie lub zabawę. 

Respondenci wskazali największe ich zdaniem atuty 
i negatywy analizowanej przestrzeni. Najwięcej ankietowa-
nych pozytywnie oceniło obecność bulwarów (25% ankie-
towanych), dużo zieleni (20% badanych) oraz wysoką do-
stępność komunikacyjną (15% respondentów), natomiast 
negatywnie – parkowanie samochodów wzdłuż ulic bądź 
w nieodpowiednich miejscach (23% ankietowanych) oraz 
nieatrakcyjny Rynek Dębnicki (18% badanych). W kon-
tekście poprawy zagospodarowania przestrzeni ankietowa-
ni oczekują przede wszystkim montażu większej liczby ła-
wek i koszy na śmieci oraz poprawy nawierzchni ciągów 
pieszych (rys. 8). Odpowiedzi respondentów dotyczyły też 
montażu toalety publicznej, montażu siłowni zewnętrznej 
lub urządzeń rekreacyjnych oraz lepszej organizacji parkingów. 

Rys. 5. Motywacje podróży ankietowanych

Respondenci do obszaru najczęściej podróżują autobu-
sem oraz tramwajem (odpowiednio 34% i 20% badanych) 
(rys. 6). Zaledwie 17% ankietowanych zadeklarowało po-
dróż samochodem, a 15% rowerem. Nieco mniej (13%) 
dociera do rejonu pieszo. Zupełnie inaczej wygląda struktu-
ra sposobów przemieszczania się po obszarze (rys. 7). 
W tych podróżach dominują proekologiczne środki trans-
portu. Ponad połowa (55%) respondentów zadeklarowało, 
że podróżuje pieszo, a 20% – rowerem. Prawie 15% ankie-
towanych przyznało, że do podróży po obszarze wykorzy-
stuje samochód, a 11% – autobus.

Rys. 7.  
Udział środków  
transportu w podróżach 
po obszarze

Rys. 6.  
Udział środków  
transportu w podróżach  
do obszaru

Rys. 8. Propozycje respondentów w zakresie zmian dla obszaru
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Niektórzy chcieliby, aby powstało więcej miejsc zadaszo-
nych (np. wiat na bulwarach, chroniących przed deszczem 
lub słońcem). Wskazania dotyczyły również lepiej dostoso-
wanej oferty sklepów i usług (szczególnie lokali gastrono-
micznych, barów oraz kawiarni) oraz konieczności montażu 
placu zabaw. Ponadto ankietowani oczekują wyznaczenia 
większej liczby przejść dla pieszych. 

Propozycje działań dla poprawy przyjazności obszaru  
dla ruchu pieszego 
Wnikliwa analiza różnorodnych uwarunkowań oraz opinii 
użytkowników badanego obszaru pozwoliła na sformuło-
wanie propozycji działań i rozwiązań mających na celu po-
prawę jego przyjazności dla ruchu pieszego. Schematyczną 
koncepcję zmian przedstawiono na rysunku 9, a poniżej 
szczegółowiej je opisano. Należy podkreślić, iż prezento-
wane zmiany nie obejmują płyty Rynku Dębnickiego, dla 
którego w pracy magisterskiej [12] wykonano szczegółową 
koncepcję (uwzględniającą między innymi wprowadzenie 
na jednej z ulic ją otaczających rozwiązania typu woonerf 
oraz całkowitą reorganizację przestrzeni rynku), która ze 
względu na jej obszerność oraz ograniczenia redakcyjne, nie 
mogła zostać objęta artykułem.

Działania w zakresie transportu
Jednym z zaobserwowanych problemów jest nieuporząd-
kowane parkowanie w miejscach nieobjętych strefą płat-
nego parkowania. W pierwszym obszarze, gdzie wystę-
puje to zjawisko, na ul. Czarodziejskiej, zaleca się wyzna-
czyć miejsca parkingowe na jezdni, w drugim – na ulicy 
dojazdowej do południowej bramy Rodzinnego Ogródka 
Działkowego Dębniki, oprócz wyznaczenia miejsc parkin-
gowych na jezdni sugeruje się także montaż słupków unie-
możliwiających parkowanie na chodniku przy przystanku 
Kapelanka (rys. 9). Nielegalnie parkowanie na chodniku 
w pobliżu skweru Szoty Rustawelego przy skrzyżowaniu 
ulic Bałuckiego z Konfederacką występuje pomimo za-
montowanych tam słupków, dlatego doradzane jest zwięk-
szenie istniejącej powierzchni zieleńca (zwłaszcza wyższych 
elementów, które uniemożliwią wjazd samochodem) lub 
wykorzystanie części powierzchni chodnika do rozszerze-
nia ogródka kawiarnianego pobliskiej restauracji. Ponadto 
w tym rejonie, za przystankiem autobusowym Bałuckiego, 
gdzie występuje nieuporządkowane parkowanie (w miejscu 
do tego niewyznaczonym), zaleca się utworzenie parkingu 
z kostki ażurowej z wyznaczonymi miejscami postojowymi.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa komunikacyjnego 
zaleca się utworzenie strefy ograniczonego ruchu z ograni-
czeniem prędkości do 40 km/h w obszarze na wschód od ul. 
Szwedzkiej, gdzie występuje większe zagęszczenie zabudowy, 
a więc i związana z tym wzmożona liczba podróży. Kolejną 
rekomendacją jest wyniesienie tarczy skrzyżowania lub jedy-
nie przejść dla pieszych w okolicy skweru Szoty Rustawelego 
na skrzyżowaniu ulic Bałuckiego, Zagrody i Pułaskiego 
(wybór rozwiązania należałoby poprzedzić dodatkowymi 
analizami). Ponadto doradza się wprowadzenie na wschod-
nim wlocie skrzyżowania (ul. Pułaskiego) przejścia dla pie-

szych. Zalecane jest wyznaczenie dodatkowej zebry na 
skrzyżowaniu ulic Praskiej z Nowaczyńskiego (zachodni 
wlot), aby zapewnić bezpośrednie dojście piesze z ul. 
Nowaczyńskiego do bramy parku Dębnickiego. Kolejną 
zebrę proponuje się umiejscowić przed Zespołem Szkół 
Łączności na ul. Nowaczyńskiego. Ponadto rekomenduje 
się przesunąć przejście dla pieszych znajdujące się na ul. 
Madalińskiego w okolicach Rynku Dębnickiego na wschód 
(na skrzyżowanie ulic Barskiej i Madalińskiego) oraz wy-
znaczyć dodatkowe przejście dla pieszych na tymże skrzy-
żowaniu (północny wlot). Proponuje się także utworzenie 
zebry przy północnej granicy Rynku Dębnickiego. 
Lokalizacja przejść dla pieszych rekomendowana jest rów-
nież na wszystkich wlotach na skrzyżowaniu ul. Dębowej 
ze Skwerową oraz na skrzyżowaniu z ul. Bałuckiego (pół-
nocny wlot). Dodatkowo zaleca się wyznaczenie przejść dla 
pieszych przy skrzyżowaniu ulic Praskiej ze Szwedzką, 
a także na ul. Tynieckiej przy ul. Skwerowej. 

Istotnym problemem analizowanego obszaru jest wystę-
powanie kolizji ruchu pieszego i rowerowego na bulwarach, 
zwłaszcza ich wschodniej części, gdzie dochodziło nasilenie 
tych ruchów. Ze względu na dostępność terenu rekomenduje 
się utworzenie tam dwukierunkowej drogi dla rowerów 
o szerokości 2,5 m, a także sąsiadującego z nią ciągu pieszego 
o szerokości 2,25 m. Zalecane jest, aby oba pasy wykonane 
były z asfaltu, ale odseparowane elementem rozdzielającym, 
rozróżnione kolorystycznie oraz odpowiednio oznakowane. 
Ponadto na bulwarach oraz przy przystanku Konopnickiej 
zaleca się montaż stojaków rowerowych. 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa osobistego zaleca się 
wzmocnienie kontroli straży miejskiej oraz wprowadzenie 
monitoringu miejskiego (przynajmniej na Rynku Dębnickim 
oraz na bulwarach).

W zakresie skrócenia czasu dojścia i zapewnienia bezpo-
średnich połączeń w miejscach występowania zjawiska bra-
chidacji rekomenduje się utworzenie dodatkowych ciągów 
pieszych. Powinny powstać one w parku Dębnickim (bez-
pośrednie dojście do bramy), przy przystanku Konopnickiej 
(bezpośrednie dojście do ul. Madalińskiego), a także we 
wschodniej części bulwarów (naprowadzenie od zachodniej 
strony na podjazd z ul. Tynieckiej). Należy na tych odcin-
kach zapewnić chodniki, a w parku szutrową ścieżkę.

Dużym ułatwieniem dla pieszych, ograniczającym ko-
nieczność wykonywania dłuższych podróży, byłoby utworze-
nie kładki pieszo-rowerowej Dębniki–Zwierzyniec, która nie 
tylko „przerwałaby” barierę przestrzenną, jaką jest rzeka, ale 
również zwiększyłaby dostępność komunikacji zbiorowej 
(zwłaszcza tramwajowej) analizowanego obszaru. Rekomen-
duje się utworzenie jej na wysokości ulic Szwedzkiej oraz 
Dojazdowej, znajdującej się po drugiej stronie Wisły (bulwar 
Rodła).

Działania w zakresie zagospodarowania przestrzennego
Zalecane jest zamontowanie przy przejściach dla pieszych 
z sygnalizacją świetlną tzw. przysiadek, umożliwiających 
pieszym (np. osobom starszym) odpoczynek w czasie ocze-
kiwania na sygnał zielony. Rekomenduje się również mon-
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taż ławek w pasach zieleni w ciągu m.in. ulic Szwedzkiej, 
Barskiej, Bałuckiego oraz bulwarach.

W zakresie zmian zagospodarowania przestrzennego par-
ku Dębnickiego proponowane jest wydzielenie tam sześciu 
stref tematycznych. Jedną z nich byłaby strefa wody, czyli 
istniejących zbiorników retencyjnych, gdzie nie przewiduje 
się wprowadzenia żadnych nowych elementów ze względu na 
możliwość zalania tych terenów wodą. W obszarach połu-
dniowo-zachodnim oraz północno-wschodnim rekomenduje 
się wyznaczenie stref zwierząt (ogrodzonych wybiegów dla 
psów). Kolejną przewidzianą strefą jest wyposażona w urzą-
dzenia sportowo-rekreacyjne, strefa sportu. W parku powin-
na zostać wyznaczona również strefa dzieci z placem zabaw 
uwzględniających również potrzeby dzieci niewidomych (np. 
elementy akustyczne) oraz specjalnym miękkim podłożem 
(chroniącym podczas upadku najmłodszych użytkowników). 
Przy południowej bramie rekomenduje się utworzenie strefy 
relaksu, z ogrodem sensorycznym i pojedynczymi ławkami 
wśród elementów zieleni. Ostatnią, zalecaną strefą jest strefa 
integracji, gdzie rekomenduje się zamontować stoliki do gry 
w szachy i ławki (na planie koła lub kwadratu) zachęcające do 

nawiązania rozmowy oraz ławy ze stołami, na których możli-
we będzie urządzanie pikników.

Kolejnym obszarem wymagającym zmian zagospodaro-
wania przestrzennego są bulwary. Ich wschodnia część ma 
potencjał do tego, aby pełnić funkcję atrakcyjnej przestrzeni, 
ale obecnie nie wyróżnia się niczym od pozostałej części bul-
warów. Sugeruje się wprowadzenie elementów dających cień 
np. specjalnych parasoli, pawilonów, trejaży czy wysokich ele-
mentów zieleni. Warto wprowadzić również zróżnicowane 
siedziska oraz urozmaicić występującą zieleń (np. sadząc tra-
wy łąkowe). Można w obszarze zrobić niewielką plażę, umiej-
scowić pomniki czy zamontować inne elementy, które uroz-
maicą przestrzeń i rozszerzą możliwości aktywności podejmo-
wanych w obszarze. Warto również zadbać o atrakcyjność 
obszaru po zachodzie słońca i zapewnić odpowiednie oświetle-
nie. Powyżej wymienione elementy są jedynie propozycjami, 
a wybór konkretnych rozwiązań powinien zostać dobrany na 
podstawie przeprowadzonych rozmów z użytkownikami 
i ekspertami. Finalne rozwiązanie należy dostosować nie tylko 
do potrzeb i preferencji użytkowników, ale również możliwo-
ści finansowych oraz wymogów ochrony doliny Wisły.

Rys. 9. Propozycje zmian dla obszaru
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Działania dla zwiększenia dostępności dla osób  
z ograniczoną mobilnością
W zakresie działań mających na celu wyeliminowanie barier 
dla osób z ograniczoną mobilnością zaleca się w miarę możli-
wości niwelowanie progów i uskoków (np. obniżanie krawęż-
ników w miejscach, gdzie piesi przechodzą na drugą stronę 
jezdni). Proponuje się również wprowadzenie na bulwarach 
schodów z pochylnią lub przynajmniej poręczy (której mo-
gliby przytrzymać się piesi pokonujący różnicę wysokości) 
prowadzącej z górnej na dolną część bulwaru oraz zlokalizo-
wany tam przystanek Krakowskiego Tramwaju Wodnego. 
Dodatkowo rekomenduje się umieszczenie kilku tablic infor-
macyjnych z proponowanymi trasami dla osób z ograniczoną 
mobilnością. Ułatwi to wybór odpowiedniej trasy użytkow-
nikom mającym pewne ograniczenia ruchowe (zwłaszcza nie 
znającym dobrze tego obszaru). Dodatkowo proponuje się 
odpowiednio oznaczyć takie trasy, a ich wyznaczanie powin-
no odbyć się z udziałem grupy osób z ograniczoną mobilno-
ścią2. Innym zalecanym działaniem jest usunięcie przeszkód 
z ciągów pieszych (np. koszów na śmieci) oraz wymiana na-
wierzchni ciągów o złym stanie technicznym. 

Wybrane pozostałe działania
Warto pomyśleć o realizacji działań promocyjno-informa-
cyjnych, mających na celu szerzenie wiedzy o obszarze dla 
zwiększenia poczucia tożsamości z miastem, dzielnicą oraz 
znajdującymi się tam przestrzeniami publicznymi. W tym 
zakresie zaleca się wprowadzenie tablic z oznaczonymi 
atrakcjami obszaru oraz tablic widokowych na bulwarach 
(objaśniających, co użytkownik widzi na oglądanej panora-
mie miasta) czy utworzenie ścieżki dydaktycznej w starym 
parku Dębnickim (interaktywne gry związane np. z roz-
poznaniem drzew, które można spotkać w parku czy histo-
rycznymi wydarzeniami ważnymi dla lokalnej społeczności). 
Kolejnym kierunkiem powinny być próby zachęcania właści-
cieli do otwierania w obszarze nowych punktów usługowych 
(zwłaszcza związanych z gastronomią), które będą zachęcały 
przechodniów do ich odwiedzenia i pozostania w obszarze 
na dłużej. Tego typu działania powinny być podejmowane 
przez władze miasta nie tylko w tym, ale i w innych obsza-
rach miasta z dużym potencjałem ruchu pieszego i polegać 
np. na stosowaniu systemu zachęt w postaci obniżania czyn-
szu dla właścicieli lokali gastronomicznych. Rekomenduje 
się również, nie tylko na analizowanym obszarze, ale i w ca-
łym Krakowie, przeprowadzenie kampanii mającej na celu 
zwiększenie świadomości właścicieli lokali usługowych na 
temat wpływu rodzaju witryn (np. ich przezroczystości) na 
atrakcyjność obszaru i liczbę klientów.

Podsumowanie  
Niniejszy artykuł podejmuje problematykę ruchu pieszego 
w kontekście jego jakości w tkance miejskiej, w pozacentral-
nych obszarach miast. Wielowymiarowość zagadnienia wy-
magała wykroczenia poza ogólnie stosowane koncepcje analiz 

2 Należy zaznaczyć, że w analizowanym obszarze zlokalizowany jest Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących.

ruchu pieszego (np. badania natężenia ruchu) i uwzględnienia 
m.in. technik, takich jak inwentaryzacje terenowe, bada-
nia ankietowe oraz obserwacje zachowań użytkowników. 
Opracowanie to jest zasadniczo nurtem gospodarki prze-
strzennej związanej z urbanistyką i transportem z elemen-
tami psychologii (sposób postrzegania przez człowieka 
przestrzeni). Dzięki takiemu szerokiemu podejściu analiza 
zagadnienia zyskała pełniejszy kontekst, czego przykładem 
może być zwrócenie uwagi na potrzebę projektowania prze-
strzeni w sposób, który zachęca nie tylko do podróży pie-
szych, ale również do zatrzymania i dłuższego pobytu w nich. 
Wybór tematyki został uwarunkowany w dużej mierze zain-
teresowaniami autorek oraz próbą zwrócenia uwagi na istot-
ny udział ruchu pieszego we wszystkich podróżach, jak i ko-
nieczność wsłuchania się w potrzeby pieszych w procesie pla-
nowania zagospodarowania przestrzeni. Podjęcie tego tematu 
wynikało również ze spostrzeżenia, że w miastach widoczna 
jest tendencja do kreowania atrakcyjnych, przyjaznych rucho-
wi pieszemu obszarów jedynie w ich centralnej części. Często 
mniejsze jednostki (dzielnice i osiedla) oddalone od centrum 
miasta są w takich działaniach pomijane. Tymczasem, istnieje 
potrzeba tworzenia przyjaznych dla ludzi przestrzeni publicz-
nych wszelkich typów i wielkości. Wydaje się, że te mniejsze, 
znajdujące się w pobliżu, są nawet istotniejsze, gdyż związane 
najczęściej z codziennymi aktywnościami oraz generowaniem 
podróży pieszych mieszkańców obszaru i jego okolic.
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Streszczenie: Opole jest jednym z kilkunastu miast wojewódzkich śred-
niej wielkości. Podobnie jak w innych miastach w Polsce, można tu do-
strzec dynamiczny wzrost liczby samochodów osobowych. Duża liczba 
pojazdów powoduje utrudnienia w ruchu oraz parkowaniu samochodów. 
Z tego powodu wprowadzane są ograniczenia w ruchu aut i  strefy płat-
nego parkowania. Celem dokonanej analizy było sprawdzenie dynamiki 
zmian ilości sprzedanych w wybranych latach biletów i abonamentów 
różnych typów, które uprawniają do parkowania w strefie płatnego par-
kowania w Opolu. W opracowaniu dokonano, między innymi, analizy 
funkcjonowania stref płatnego parkowania dla wybranych okresów, wa-
runków korzystania z parkingów w strefie, cen biletów parkingowych, 
wielkości sprzedaży różnych typów abonamentów, liczby i wpływów ze 
sprzedaży biletów parkingowych itd. W jego wyniku ustalono m.in. 
okresy zwiększonego popytu na abonamenty parkingowe. Znajomość 
popytu na poszczególne rodzaje abonamentów może być przydatna dla 
władz miejskich oraz zarządcy SPP przy ustalaniu granic strefy, zasad 
funkcjonowania i kontroli prawidłowości ich działania. 
Słowa kluczowe: strefa płatnego parkowania, parkingi, abonamenty 
parkingowe, zniżki parkingowe, uprawnienia do parkowania. 

Analiza funkcjonowania strefy płatnego 
parkowania w opolu1

Wprowadzenie
Opole należy do miast średniej wielkości (126 tys. miesz-
kańców). W aglomeracji opolskiej mieszka około 260 tys. 
osób [1]. W Opolu jest 6 wyższych uczelni: Uniwersytet 
Opolski, Politechnika Opolska, Wyższa Szkoła Zarządzania 
i Administracji, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła 
Zawodowa, Wydział Ekonomiczny w Opolu Wyższej 
Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wydział Zamiejscowy 
Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego [1], działa też 
kilkadziesiąt szkół średnich i podstawowych. Miasto jest 
siedzibą dużej liczby przedsiębiorstw (2870 podmiotów 
gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tysięcy 
ludności w wieku produkcyjnym w 2016 roku). Ze wzglę-
du na to, że jest to największe miasto w regionie oraz mia-
sto wojewódzkie, działa tu wiele instytucji i urzędów. Stopa 
bezrobocia rejestrowanego jest stosunkowo niska i wynosi 
4,9% (2016) [2]. 

Powyższe czynniki sprawiają, że wśród mieszkańców 
miasta oraz województwa pojawiają się potrzeby prze-
mieszczania się do centrum miasta. Część z nich realizowa-
nych jest przy wykorzystaniu transportu zbiorowego, jed-
nakże spory odsetek stanowią podróże indywidualne. 
Według Urzędu Statystycznego w Opolu w 2016 roku 
przypadało 654 zarejestrowanych samochodów na 1000 
ludności i wielkość ta systematycznie wzrasta (w 2014 roku 
było 601, a w 2015 – 625 pojazdów) [2]. Liczba ta prze-
wyższa ilość pojazdów zarejestrowanych w znacznie więk-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018.

szym, sąsiednim Wrocławiu (632 samochody osobowe). 
Próbą odpowiedzi władz miast na wzrastający ruch pojaz-
dów w śródmieściach jest wprowadzanie stref płatnego par-
kowania (SPP), co ma w założeniu ograniczyć wjazdy po-
jazdów do centrów i przyczynić się do większej rotacji po-
jazdów na miejscach parkingowych. SPP w Opolu istnieje 
od 2001 roku [3]. W opolskiej strefie obecnie jest 2701 
miejsc parkingowych. Strefa podzielona jest na 2 podstrefy. 
W podstrefie A znajduje się 1795 miejsc, w tym 97 dla po-
jazdów osób niepełnosprawnych, a w podstrefie B jest 906 
miejsc (w tym 3 dla samochodów osób niepełnosprawnych). 
SPP obsługiwana jest przez 123 parkomaty. Zasady funkcjo-
nowania SPP zawarte są w uchwałach Rady Miasta Opola 
w sprawie strefy płatnego parkowania [3, 4, 5, 6, 7]. 

Celem dokonanej analizy było sprawdzenie dynamiki 
zmian ilości sprzedanych w wybranych latach biletów 
i abonamentów różnych typów uprawniających do parko-
wania w strefie płatnego parkowania w Opolu. Znajomość 
popytu na poszczególne rodzaje abonamentów może być 
przydatna dla władz miejskich oraz zarządcy SPP do usta-
lania granic strefy, zasad funkcjonowania i kontroli prawi-
dłowości ich działania.

Opłaty parkingowe, typy abonamentów  
i analiza wykorzystania strefy 
Wśród kierowców, którzy korzystają ze strefy, wyróżnić 
można osoby, które pojawiają się w niej sporadycznie, np. 
w związku z: załatwianiem spraw urzędowych, zakupami, 
turystycznie itd., osoby przyjeżdżające do centrum miasta 
systematycznie z innych dzielnic i miejscowości (podróże 
obligatoryjne, wywołane najczęściej potrzebami zawodo-
wymi lub edukacyjnymi) oraz osoby mieszkające w stre-
fie. Pojazdy tej ostatniej grupy w zasadzie funkcjonują 
odwrotnie od pojazdów pozostałych grup użytkowników, 
tzn. zwykle przebywają w  strefie, aby ją opuścić w mo-
mencie wyjazdu użytkownika pojazdu w określonym celu. 
Odmienne cele podróży oraz sposób korzystania z pojaz-
dów, zwłaszcza w odniesieniu do parkowania, powoduje, że 
władze miast wprowadzają abonamenty za parkowanie dla 
wybranych grup użytkowników [8, 9]. 

Typy abonamentów w Opolu i wysokość opłat za nie 
przedstawiono w tabeli 1. Zróżnicowanie cen wynika z: 
długości abonamentu (abonament roczny, miesięczny, de-
kadowy), wybranej podstrefy, miejsca zamieszkania, rodza-
ju napędu pojazdu. 

Łączna liczba abonamentów sprzedanych w 2016 roku 
wynosiła 4756 sztuk. W 2017 roku było to 4848 sztuk, 
a więc prawie o około 2% więcej. Na rysunku 1 przedstawiono 
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zestawienie liczby sprzedanych abonamentów różnych ty-
pów, uprawniających do korzystania ze strefy płatnego par-
kowania w poszczególnych miesiącach roku 2016 i 2017. 
Dominującymi miesiącami sprzedażowymi w 2016 roku 
były: luty, marzec, wrzesień i październik. W 2017 roku 
były to: marzec, wrzesień, październik i listopad. W obu 
analizowanych latach można dostrzec spadek sprzedaży 
w miesiącach letnich. 

Analizując poszczególne typy abonamentów, należy za-
uważyć, że największą popularnością w 2016 roku, cieszyły 
się abonamenty: miesięczny do strefy A (2074 sztuki), 
mieszkańca roczny (1617 sztuk), miesięczny do strefy B 
(709 sztuk) oraz eko (300 sztuk). Najmniej popularne były 
abonamenty: dekadowy do strefy A (32 sztuki), mieszkań-
ca centrum (17 sztuk), dekadowy do strefy B (7 sztuk).

W przypadku 2017 roku kolejność wielkości sprzedaży 
abonamentów była następująca: miesięczny strefa A (2121 
sztuk), mieszkańca roczny (1466 sztuk), miesięczny do stre-
fy B (663 sztuk), eko (499 sztuk), mieszkańca centrum 
(78 sztuk), dekadowy do strefy A (16 sztuk) i dekadowy do 
strefy B (5 sztuk). Jak widać, kolejność preferencji kierow-
ców w odniesieniu do typów abonamentów parkingowych 
jest podobna. Na uwagę zasługuje jednak dynamiczny 
wzrost dystrybucji abonamentów eko z 300 do 499 sztuk, 
a więc prawie o 66%. Jest to bezpłatny roczny abonament 
dla pojazdów z napędem elektrycznym i hybrydowym. 
Można przypuszczać, że nastąpił stopniowy wzrost popular-
ności samochodów wyposażonych w tego typu napędy. 

Jeżeli chodzi o sprzedaż abonamentów miesięcznych do 
strefy A (rys. 2) to w 2017 roku nastąpił ich wzrost o 47 
sztuk w stosunku do roku 2016 (około 2,2%). Średnio 
sprzedawano około 173 abonamenty tego typu na miesiąc 
w 2016 roku i około 177 na miesiąc w 2017 roku. Najwięcej 
kupiono ich w lutym, marcu, wrześniu, październiku i li-
stopadzie w 2016 roku oraz styczniu, marcu, maju, wrześ-
niu, październiku i listopadzie w 2017 roku. Podobnie jak 
w przypadku poprzedniej analizy, można dostrzec niewielki 
wzrost sprzedaży w miesiącach wiosennych i jesiennych. 

Rysunek 3 prezentuje liczbę sprzedanych rocznych abo-
namentów parkingowych mieszkańca. Analogicznie, jak 
w przypadku abonamentów innych typów, wzrosty sprze-
daży następowały wiosną i jesienią. Trend ten jest zbieżny 
z wielkością sprzedaży abonamentów dla strefy B, gdzie 
wyraźniejszy jest jednak spadek sprzedaży w miesiącach 
letnich (rys. 4). 

W tabeli 2 umieszczono ceny za parkowanie. Opłaty 
obowiązują w godz. 8.00 do 17.00 od poniedziałku do piąt-
ku, w dni robocze. Opłat można dokonywać w parkoma-
tach, u pracowników parkingowych, jeżeli okresowo nie 
ma możliwości skorzystania z parkomatów i przez płatności 
mobilne moBILET i skycash. Przewidziano również zerową 
stawkę opłat dla: osób niepełnosprawnych kierujących po-
jazdami, które mają karty parkingowe, i osób przewożą-
cych takie osoby, oznakowanych pojazdów służb miejskich 
i technicznych w czasie wykonywania obowiązków w pasie 
drogowym, kierujących pojazdami, którzy mają pozwole-
nie MZD w Opolu na prowadzenie prac w pasie drogowym, 

Wysokość opłat za poszczególne typy abonamentów, które uprawniają 
do korzystania ze strefy płatnego parkowania w Opolu

Typ abonamentu Cena [zł]

abonament miesięczny – strefa A i B 160

abonament miesięczny – strefa B 80

abonament dekadowy – strefa A i B 100

abonament dekadowy – strefa B 50

abonament roczny mieszkańca obejmujący 2 ulice 20

abonament roczny mieszkańca centrum obejmujący strefę A 100

abonament roczny mieszkańca centrum obejmujący strefę A (od stycznia 
2016 do września 2017 abonament kosztował 240 zł)

240

bezpłatny roczny abonament eko dla pojazdów z napędem elektrycznym 
i hybrydowym (w okresie od 1.01.2016 do 15.02.2017 abonament był płatny 
20 zł/miesiąc)

0

Źródło: opracowanie na podstawie danych [4]

Tabela 1

Rys. 1. Liczba sprzedanych abonamentów różnych typów, uprawniających do korzystania 
ze strefy płatnego parkowania w poszczególnych miesiącach 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu 

Rys. 2. Liczba sprzedanych abonamentów miesięcznych w poszczególnych miesiącach – 
strefa A w Opolu 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu

Rys. 3. Liczba sprzedanych rocznych abonamentów parkingowych mieszkańca uprawniają-
cych do parkowania w SPP w Opolu 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu
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taksówek, jeżeli postój odbywa się między znakami (postój 
i koniec postoju taksówek). 

Brak opłaty skutkuje karą w wysokości 40 zł, obniżaną 
do 20 zł w przypadku jej zapłacenia w ciągu 14 dni od wy-
stawienia wezwania do zapłaty. 

Jako miarę nasilenia parkowania można przyjąć akumu-
lację parkowania, którą definiuje się jako liczbę samocho-
dów, które parkują równocześnie na danym obszarze. Do 
innych miar zalicza się m.in. wskaźnik napełnienia parkin-
gu i wskaźnik rotacji [11]. Niestety wadą wymienionych 
wskaźników jest konieczność znajomości liczby pojazdów 
w okresie objętym badaniem. W przypadku dużych obsza-
rów, takich jak strefa parkingowa w mieście, stwarza to 
trudności techniczne, a czasami jest niewykonalne. Stąd 
pewnym oszacowaniem działania strefy może być informa-
cja o liczbie sprzedanych biletów i abonamentów. W przy-
padku braku danych o czasie parkowania pojazdów, który 
to czas na ogół rzadko jest mierzony przez zarządców stref, 
nadal jednak niewiele można powiedzieć o takim parame-
trze jak np. rotacja. 

Liczba biletów sprzedanych w 2016 roku wynosiła 
1 500 972 sztuk, z tego 1 431 824 biletów kupiono bilo-
nem, a tylko 69 148 (4,6%) płacąc kartą bankomatową. 
W 2017 roku odnotowano dość znaczy spadek sprzedaży 
do poziomu 1 234 598 biletów. Bilety kupione bilonem to 
1 142 106 sztuk, a 92 492 kartą bankomatową (wzrost 
w stosunku do poprzedniego roku). 

Na rysunkch 5 i 6 pokazano zależność liczby sprzeda-
nych biletów za parkowanie pojazdów w strefie płatnego 
parkowania w Opolu od ich wartości w obu latach. 
Dominuje opłata wynosząca 1–2 zł, która dokonywana jest 
częściej od następnej w kolejności opłaty w wysokości do 
1 zł. W obu latach najwięcej zakupu biletów związanych 
jest z czasem parkowania do 13 minut. 

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę 2701 miejsc parkingo-
wych, łącznie z miejscami dla pojazdów osób niepełno-
sprawnych oraz liczbę sprzedanych biletów parkingowych 
(bez abonamentów), w 2016 roku na jedno miejsce przypa-
dało 556 sprzedanych biletów. Uwzględniając 252 dni ro-
bocze w 2016 [12], w których obowiązywała strefa płatne-
go parkowania, można przyjąć, że średnio w ciągu dnia 
wykupiono nieco ponad 2 bilety (około 2,21). Dokonując 
analogicznych obliczeń dla 2017 roku, otrzymano średnio 
poniżej 2 biletów (około 1,83). Może to świadczyć o mniej-
szej intensywności wykorzystania miejsc, jednakże dokład-
ne obliczenia wymagają danych dotyczących struktury cza-
su parkowania pojazdów. Dane takie w chwili pisania arty-
kułu były niedostępne. Zakładając, że wartość kupionego 
biletu odpowiada rzeczywistemu czasowi parkowania, 
pewną wskazówką może być natomiast porównanie liczby 
biletów o tej samej wartości kupionych w obu porównywa-
nych latach. Biorąc pod uwagę ilości kupionych, najpopu-
larniejszych, biletów parkingowych o wartości do 15 zł, 
w każdym z przedziałów cenowych dominują bilety kupio-
ne w 2016 roku. Wyjątkiem są bilety w przedziale ceno-
wym 5–6 zł i 13–14 zł, których sprzedano więcej w 2017 
roku (rysunki 5 i 6). 

Ceny za parkowanie w strefie płatnego parkowania w Opolu 
Długość parkowania Wysokość opłaty – strefa A Wysokość opłaty – strefa B

za pierwsze 0,5 godz. 1,00 0,50

za 1 godzinę 2,00 1,00

za 2 godziny 4,40 2,20

za 3 godziny 7,20 3,60

za każdą następną godzinę 2,00 1,00

opłata dzienna 12,00 6,00

Źródło: opracowanie autora na podstawie [3], [10] 

Tabela 2

Rys. 4. Liczba sprzedanych abonamentów miesięcznych w poszczególnych miesiącach – 
strefa B w Opolu 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu 

Rys. 5. Zależność liczby sprzedanych biletów za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parko-
wania w Opolu od ich wartości w 2016 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MZD w Opolu

Rys. 6. Zależność liczby sprzedanych biletów za parkowanie pojazdów w strefie płatnego 
parkowania w Opolu od ich wartości w 2017 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MZD w Opolu
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Podsumowanie
Wprowadzanie stref płatnego parkowania oraz ograniczo-
nego ruchu pojazdów w centrach miast od wielu lat jest 
nie tylko coraz bardziej modne, ale stopniowo staje się ko-
niecznością. Dzieje się tak między innymi z powodu zmiany 
oczekiwań części mieszkańców, którzy postrzegają miasto 
nie tylko jako miejsce, w którym podejmuje się pracę zawo-
dową i załatwia formalności administracyjne, ale również 
miejsce wypoczynku, kultury i rozrywki. Wyprowadzenie 
części ruchu samochodowego poza obszary śródmiejskie 
w znacznym stopniu pomaga spełnić powyższe oczeki-
wania. Dodatkowym impulsem do działań władz miast 
w tym zakresie może być wzrastający ruch turystyczny (w 
tym moda na zwiedzanie Polski), nie tylko w tradycyjnych 
miejscowościach wypoczynkowych i najważniejszych mia-
stach historycznych, ale również w mniejszych ośrodkach. 
Opole, jako stolica regionu, oprócz ważnej roli administra-
cyjnej, edukacyjnej, kulturalnej i w sferze produkcji, nale-
ży również do najpiękniejszych miast w kraju, które chyba 
jeszcze nie w pełni zostało odkryte. Problem dużej liczby 
samochodów osobowych w centrum miasta, które utrud-
niają swobodne przemieszczanie się i psują krajobraz, jest 
jednak widoczny i tutaj. Pomimo wprowadzanych zakazów 
parkowania czy blokad ulic (fot. 1), na niektórych ulicach 
Starego Miasta, w tym na fragmencie Rynku, można do-
strzec sporo parkujących pojazdów (fot. 2 i 3). Do działań, 

które wpływają na ochronę środowiska, zaliczyć można 
wprowadzone już w Opolu i cieszące się zwiększającą się 
popularnością bezpłatne roczne abonamenty eko dla pojaz-
dów z napędem elektrycznym i hybrydowym. Na pochwa-
łę zasługuje też m.in.: dobre oznakowanie strefy płatnego 
parkowania, czytelne opisy i instrukcje użytkowania par-
komatów oraz wyraźne oznakowanie miejsc dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych. 
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Fot. 1. Słupki ograniczające wjazd na ulicę w Opolu. Fotografia: autor 

Fot. 2. Parking przed Urzędem Miasta na Rynku w Opolu. Fotografia: autor

Fot. 3. Pojazdy parkujące na Rynku w Opolu. Fotografia: autor
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Streszczenie: Rondo Zgrupowania AK „Radosław” jest jednym z naj-
większych skrzyżowań w Warszawie, na którym spotyka się 5 relacji tram-
wajowych. Duże potoki pieszych, pojazdów indywidualnych i tramwajów 
wymagają zastosowania złożonego algorytmu akomodacyjnego dla zapew-
nienia efektywnego sterowania ruchem. Artykuł przedstawia nowatorskie 
podejście projektantów Tramwajów Warszawskich do procesu projektowa-
nia i wdrażania złożonych algorytmów sterowania ruchem oraz możliwe 
do uzyskania efekty na przykładzie wdrożenia priorytetu dla tramwajów 
na rondzie Zgrupowania AK „Radosław”. Publikacja zawiera opis metody 
tworzenia algorytmu, sposób wdrażania projektu oraz osiągnięte wyniki 
przed i po wdrożeniu adaptacyjnego sterowania ruchem. 
Słowa kluczowe: rondo, algorytmy sterowania akomodacyjnego, sygna-
lizacja świetlna, priorytet dla tramwajów.

Wdrożenie priorytetu dla tramwajów  
na rondzie zgrupowania Ak „Radosław” 
w Warszawie metodą dekompozycji 
na podskrzyżowania częściowe1

Wprowadzenie
Rondo Zgrupowania AK „Radosław” zalicza się do najważ-
niejszych, a zarazem najtrudniejszych do sterowania ru-
chem skrzyżowań w Warszawie. Przez ten punkt przebie-
ga szereg relacji pomiędzy dzielnicami Wolą, Żoliborzem 
i Śródmieściem oraz innych połączeń tranzytowych. Na ron-
dzie krzyżuje się, wprowadzająca ruch do ścisłego centrum, 
al. Jana Pawła II z ciągiem ulic Okopowej i Słomińskiego, 
tworzących fragment Obwodnicy Śródmiejskiej. Każdą 
z tych ulic kursują tramwaje, które stanowią podstawowy 
środek transportu.

Rondo powstało w 1959 roku na odbudowywanym z gru-
zów Muranowie i początkowo było nazywane rondem 
Babka. Nazwa wzięła się od usypanej z piachu góry przypo-
minającej piaskową babkę, powstałej z gruzów zebranych 
podczas odbudowy Warszawy. Po wybudowaniu rondo 
miało otrzymać imię Mariana Buczka, jednak nadana mu 
przez mieszkańców nazwa stała się tak popularna, że posta-
nowiono utrzymać ją, jako oficjalną. I pozostała nią do 
2001 roku, kiedy to nazwę zmieniono na rondo 
Zgrupowania AK „Radosław”, tym samym upamiętniając 
uczestników powstania warszawskiego. W 2014 roku 
w 70. rocznicę wybuchu Powstania na rondzie stanął cha-
rakterystyczny 60-metrowy Maszt Wolności.

Sterowanie tak dużym obiektem od początku nie było 
łatwe. Trzy pasy na obwodzie ronda sprawiały, że poruszać się 
po nim potrafili tylko zdecydowani kierowcy. Przyjezdnym 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację: A. Górka 
50%, J. Szustek 50%.

sprawiała problemy duża średnica 125 m, która nie ułatwia-
ła wyboru odpowiedniego pasa osobom niezorientowanym 
w układzie miasta. Jednak dzięki tej dużej średnicy rondo 
funkcjonowało dobrze, nawet pomimo dużego ruchu tram-
wajowego. Istotne problemy ruchowe rozpoczęły się w 2004, 
kiedy to w północno-wschodnim narożniku ronda, otwarto 
centrum handlowe Arkadia o powierzchni handlowej 113 
tysięcy m² [2]. Budowa centrum wywołała gwałtowny 
wzrost ruchu kołowego oraz pieszego, a konflikt pomiędzy 
nimi prowokował liczne sytuacje niebezpieczne oraz genero-
wał zatory na pierścieniu ronda, gdyż pojazdy nie mogły go 
opuścić z powodu konieczności permanentnego przepuszcza-
nia pieszych. W styczniu 2008 roku na rondzie uruchomiono 
sygnalizację świetlną, zmieniając przy tym zasady organizacji 
ruchu. Nowe oznakowanie poziome przyznawało pierwszeń-
stwo przejazdu dla pojazdów zjeżdżających z ronda z dowol-
nego z pasów. Organizacja ruchu wymagała od kierowców 
dyscypliny w zakresie segregacji ruchu na wlotach. Gdyby 
jednak któryś z kierowców nieprawidłowo ustawił się na le-
wym pasie, a potem próbował skręcić w prawo w najbliższy 
wylot z ronda, miałby pierwszeństwo przed prawidłowo ja-
dącymi pojazdami. Zasady ruchu okazały się zbyt wymaga-
jące z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
w związku z tym regularnie obserwowano konflikty ruchowe 
i kolizje [3]. Mimo to budowa sygnalizacji rozwiązała proble-
my kolizji ruchu pieszych i kierowców na zjazdach z ronda. 
Ruch tramwajowy był wówczas potraktowany bez żadnych 
preferencji, a czas przejazdu wszystkich linii tramwajowych 
uległ pogorszeniu.

Rys. 1. Rondo Zgrupowania AK „Radosław”, widok z północno-zachodniego narożnika
Źródło: [1]
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W celu poprawy bezpieczeństwa w sierpniu 2011 do-
pracowano organizację ruchu, tworząc tzw. rondo półturbi-
nowe (rys. 2). Klasyczne rondo turbinowe funkcjonuje na 
zasadzie stopniowego „spychania” pojazdów poruszających 
się po pierścieniu ronda w kierunku kolejnych wylotów. 
Zabieg ten stanowi ułatwienie dla kierowców, którzy rza-
dziej lub niekiedy wcale nie muszą zmieniać pasa ruchu, 
jeśli zajmą prawidłowy pas podczas segregacji ruchu na 
wlocie, stosując się do znaków. Niestety rozkład ruchu na 
Rondzie Zgrupowania AK „Radosław” wymagał zastoso-
wania niewielkich odstępstw od powyższej reguły i nie ze 
wszystkich wlotów można ewakuować się najbliższym wy-
lotem, stąd też nazwa ronda półturbinowego. Stała organi-
zacja ruchu z roku 2011 funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Problemy ruchowe
Przez rondo w godzinie szczytu realizowane są łącznie 
144 przejazdy tramwajów [5] linii o numerach: 1, 17, 22, 
27, 28, 33, 35. Najmocniej obciążony jest północny wlot 
tramwajowy, przez który przebiegają trasy wszystkich linii 
z wyjątkiem 1, wykonując w przekroju wlotu 112 kursów 
na godzinę szczytu. Czas wyświetlania sygnału zezwalają-
cego przewidziany dla tego wlotu we wszystkich progra-
mach równał się 14 s [6]. Ze względu na obecność zwrot-
nicy na wlocie, wymagającej zachowania odstępu między 
tramwajami w celu nastawienia przebiegu jazdy, przejazd 
dwóch składów bezpośrednio po sobie rzadko był możli-
wy. Najczęściej możliwy był wjazd tylko jednego tramwaju 
w 80-sekundowym cyklu, co implikowało przepustowość 
na poziomie 45 tramwajów/h. W związku z powyższym 
w okresie szczytów komunikacyjnych obserwowano kolejki 
tramwajowe, sięgające 700 metrów.

Wielkość natężenia ruchu kołowego na rondzie sięgała 
4700 p.u./h w szczycie porannym i 4400 p.u./h w mię-
dzyszczycie i szczycie popołudniowym. Stopień obciążenia 
wlotów ronda w najgorszym przypadku okresowo nie-
znacznie przekraczał wartość 1, co powodowało odkładanie 
się kolejek rozładowujących się dopiero po zakończeniu 
szczytu, które jednak rzadko powodowały paraliż ruchu, 
jak w przypadku tramwajów.

Ruch pieszy w szczycie porannym osiąga natężenie 1331 
osób/h, a po południu – 2295 osób/h. Przejścia przez wlot 
północny są najmocniej obciążone z uwagi na skomuniko-

wanie pobliskiego centrum handlowego z przystankami 
tramwajowymi. W szczycie natężenie ruchu pieszego osią-
ga tam 591 osób/h (44%), a po południu – 1354 osoby/h 
(59% z całości ruchu pieszego).

Obsługa ronda odbywała się za pomocą 3 programów 
stałoczasowych o długości cyklu 80 s, przełączanych według 
harmonogramu godzinowego, realizujących sterowanie wlo-
tami. Sygnał zezwalający był załączany na kolejnych wlotach 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przy czym pojazdy do-
puszczone do wjazdu na rondo miały zapewnioną kontynu-
ację ruchu przez kolejne wewnętrzne linie zatrzymania za 
pomocą kaskad zjazdowych. Długość cyklu dobrano w taki 
sposób, aby zminimalizować prawdopodobieństwo pozosta-
nia dużej grupy pojazdów na rondzie. Taka sytuacja mogłaby 
doprowadzić do zablokowania skrzyżowania i paraliżu ru-
chowego. Ze względu na powyższe ryzyko nie został urucho-
miony na skrzyżowaniu program akomodacyjny. 

Propozycja nowego algorytmu akomodacyjnego
Dotychczasowy zaprojektowany algorytm akomodacyjny, 
który nie został uruchomiony w terenie, operował w oparciu 
o bardzo usztywnioną strukturę 4 faz ruchu przypisanych 
do każdego z wlotów [7]. Możliwe było regulowanie długo-
ści faz lub zmiana kolejności ich realizacji. Wywoływało to 
efekt dużej bezwładności i małej regularności sterowania.

Pod pojęciem bezwładności programu sygnalizacji rozu-
mie się właściwość programu sygnalizacji określającą mini-
malny czas, jaki musi upłynąć od ustania zapotrzebowania 
na wydłużanie sygnału zezwalającego w pewnej fazie ru-
chu, do momentu podania sygnału zezwalającego dla kolej-
nej oczekującej grupy. Stanowi miarę szybkości reakcji na 
zmieniającą się w czasie rzeczywistym sytuację na skrzyżo-
waniu. Bezwładność zwiększa przede wszystkim stosowa-
nie długich przejść międzyfazowych realizowanych statycz-
nie, to znaczy jako fragment programu stałoczasowego.

Natomiast regularność programu sygnalizacji jest to 
właściwość każdego programu sygnalizacji określająca, do 
jakiego stopnia ciąg punktów przełączeń przypisanych do po-
szczególnych grup sygnałowych układa się w powtarzalny 
wzorzec przy identycznej lub podobnej kombinacji pobu-
dzeń detektorów. Stanowi ona miarę przewidywalności pra-
cy programu i stabilności obsługi procesu ruchu drogowe-
go. Może, ale nie musi korelować ujemnie z bezwładnością. 
Niektóre typy skrzyżowań wymagają stosowania progra-
mów o dużej regularności i takim przykładem jest rondo 
Zgrupowania AK „Radosław”, na którym priorytetowo 
należy traktować ewakuowanie pojazdów z ronda.

Obowiązujący wcześniej, ale niedopuszczony do pracy 
na skrzyżowaniu algorytm akomodacyjny cechował się 
dużą bezwładnością i małą regularnością. Bezwładność ma-
nifestowała się tym, że zmiana wyświetlanych sygnałów na 
małym fragmencie skrzyżowania wymagała uruchomienia 
fazy ruchu obejmującej całe skrzyżowanie – a więc takie 
zmiany mogły się odbywać rzadko i z dużym opóźnieniem. 
Objawem małej regularności było takie zamienianie kolej-
ności faz ruchu, które powodowało pozostawanie pojazdów 
na pierścieniu wewnątrz ronda i blokowanie go.

Rys. 2. Rondo Zgrupowania AK „Radosław” w latach 2008–2011 
Źródło: [4]
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Podjęta została próba opracowania nowego algorytmu, 
który miałby większą regularność, możliwie zbliżoną do 
programu stałoczasowego, a jednocześnie jego bezwładność 
byłaby niewielka, tak aby grupy kończące ruch mogły być 
przełączane szybko z chwilą stwierdzenia ustania zapotrze-
bowania na kontynuację sygnału zezwalającego. W ten 
sposób wprowadzono lokalny priorytet dla tramwajów na 
skrzyżowaniu, które teoretycznie jest bardzo mało podatne 
na taką metodę sterowania [8].

W tym celu skrzyżowanie zostało zdekomponowane na 
8 skrzyżowań częściowych. Jako osobne skrzyżowania zo-
stały uznane wszystkie wloty na rondo wraz z torowiskiem 
oraz zjazdy z ronda.

Zjazdy z ronda były realizowane dwufazowo: fazy x3 
(13, 23, 33, 43) zapewniały obsługę grup pieszo-rowero-
wych, natomiast fazy x4 (14, 24, 34, 44) – zjazdów pojaz-
dów z ronda.

W stanie ustalonym przy braku pobudzeń detektorów 
wloty ronda pracowały cyklicznie w sekwencji faz 
x1→x2→x0→x1, a wyloty pozostawały w fazie x4, przy 
czym w porze zwiększonego ruchu pieszego wokół centrum 
handlowego ustawiane było stałe wzbudzenie przycisków 
na przejściach po północnej i wschodniej stronie ronda.

Synchronizację pracy skrzyżowań częściowych zapew-
niono w trojaki sposób. Po pierwsze, początek cyklu na 
każdym z nich był ustawiany względem wspólnej podstawy 
czasu odmierzanej przez wspólny licznik dla całego skrzy-
żowania. Po drugie przełączanie faz było dopuszczane tylko 
w okresie, gdy nie kolidowałoby to z ruchem po pierścieniu 
ronda (unikanie wjazdu na zajętą powierzchnię akumulacji 
lub przedwczesne przerywanie ewakuacji pojazdów z ron-
da). Po trzecie załączanie faz na każdym podskrzyżowaniu 
było zsynchronizowane ze stanem realizowanej fazy lub 
przejścia międzyfazowego na podskrzyżowaniu wcześniej-
szym – uruchomienie fazy x1 wymuszało załączenie fazy 
(x+1)0, natomiast zakończenie fazy x2 wymuszało załącze-
nie fazy (x+1)1.

Rys. 3. Układ faz ruchu na Rondzie Zgrupowania AK „Radosław”
Źródło: opracowanie własne

Fazy ruchu dla zapewnienia przejrzystości ponumerowa-
no liczbami dwucyfrowymi, przy czym pierwsza cyfra ozna-
czała numer wlotu, a druga – numer fazy. Fazami ruchu, 
w których realizowany był wjazd na rondo, były fazy o nu-
merach x1 (11, 21, 31, 41). Ruch po pierścieniu ronda oraz 
na przejściach i przejazdach rowerowych przez wlot i torowi-
sko odbywał się w fazach x2 (12, 22, 32, 42). Z chwilą usta-
nia ruchu po pierścieniu ronda były uruchamiane za pomocą 
fazy x0 (10, 20, 30, 40) grupy tramwajowe. Dołączenie grup 
kołowych realizowane było poprzez przejście do fazy x1 
z chwilą, gdy oczyszczona zostawała powierzchnia, na którą 
miały wjechać pojazdy. Ponadto przejścia międzyfazowe pod-
legały akomodacji na zasadzie sterowania grupowego: grupy 
kończące mogły być wyłączane wcześniej, a grupy rozpoczy-
nające mogły wcześniej startować, jeśli zapewnione zostały 
czasy międzyzielone i zwolniona powierzchnia wewnętrzna 
ronda. Tym samym algorytm nabrał cech hybrydowego ste-
rowania fazowo-grupowego.

Rys. 4. Układ faz ruchu na jednym wlocie Ronda
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Zasada zmienności faz ruchu na Rondzie Zgrupowania AK „Radosław”
Źródło: opracowanie własne

Zadaniem tak skonstruowanego algorytmu było zago-
spodarowanie wszelkich rezerw sygnału zezwalającego, aby 
ułatwić przejazd tramwajów i nie dopuścić do powstawania 
kolejek na wlotach. Równocześnie warunki ruchu samo-
chodowego miały zostać na możliwie niepogorszonym po-
ziomie, natomiast intensywny ruch pieszy nie mógł doznać 
żadnych szykan.
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Paradygmaty projektowania algorytmów  
w Tramwajach Warszawskich
Proces projektowania i wdrożenia przebiegał zgodnie z filo-
zofią: idea – symulacja – projekt, czyli najpierw stworzono 
bardzo dokładny model ronda w środowisku symulacyj-
nym, następnie przetestowano kilkadziesiąt różnych wa-
riantów sterowania tak, by wybrać ten optymalny, dla któ-
rego stworzono kompletny projekt sterowania sygnalizacją 
świetlną. Na każdym etapie były wykonywane iteracyjne 
poprawki.

dobierania granicznych wartości jego wydłużeń, które 
można zastosować bez dużej szkody dla funkcjonowania ca-
łości skrzyżowania. 

Dopiero dla tak skalibrowanego projektu, dopasowane-
go do specyficznych warunków dla danego skrzyżowania, 
tworzy się całą dokumentację projektową, mając pewność, 
że użyte rozwiązania są zasadne i będą dobrze współpraco-
wały z otoczeniem.

W fazie programowania sterownika wykorzystywane są 
identyczne modele mikrosymulacyjne, przy czym wirtual-
ne sterowniki sygnalizacji świetlnej zastępowane są przez 
emulatory rzeczywistych urządzeń, które mają być zainsta-
lowane na skrzyżowaniu. Wiodący dostawcy sterowników 
sygnalizacji oferują możliwość tego typu testów. Na projek-
tancie sygnalizacji i programiście sterownika spoczywa od-
powiedzialność za wierne zaprogramowanie algorytmu we-
dług zatwierdzonego projektu. Ewentualne wychwycone 
błędy i nieścisłości są na bieżąco weryfikowane i ewentual-
nie poprawiane.

Rys. 6.  
Algorytm wdrażania 
Źródło: [9]

Wychodząc z założenia, że każde skrzyżowanie jest inne, 
posiada inną geometrię, inne obsługiwane relacje, inne 
punkty generujące i absorbujące ruch oraz inne wąskie gar-
dła, szczegółowa analiza warunków panujących na skrzyżo-
waniu jest kluczem do sukcesu. Do każdego projektu nale-
ży podchodzić indywidualnie, przeprowadzając dogłębną 
analizę potrzeb i problemów. Dlatego też, dążąc do uzyska-
nia największej sprawności skrzyżowań zrezygnowano z po-
szukiwania uniwersalnej metody nadawania priorytetu dla 
tramwajów, a skupiono się na rozwiązaniach szytych na 
miarę potrzeb danego skrzyżowania, uwzględniając lokalne 
uwarunkowania, jakie wyznacza ruch pieszo-rowerowy czy 
przyzwyczajenia kierowców. 

W przypadku skomplikowanych skrzyżowań przewi-
dzenie tego, jaki dokładnie algorytm i jakie parametry będą 
najlepsze dla danego skrzyżowania, jest praktycznie nie-
możliwe, nawet dla doświadczonego projektanta. Dlatego 
też pierwszym i najważniejszym krokiem w projektowaniu 
złożonych algorytmów sterowania sygnalizacją jest stwo-
rzenie modelu mikroskopowego w zaawansowanym środo-
wisku symulacyjnym. Takie rozwiązanie pozwala wiernie 
odtworzyć projektowaną rzeczywistość i sprawdzić, jak wy-
myślone rozwiązania wpłyną na badane skrzyżowanie i jego 
okolicę. Dzięki symulacji można w bezpiecznych warun-
kach i przy minimalnych kosztach przeanalizować kilka czy 
kilkanaście różnych rozwiązań, często zaczynając zupełnie 
od nowa, aż do uzyskania satysfakcjonujących parametrów. 
Takie rozwiązanie jest oczywiście bardzo czasochłonne jed-
nak zdecydowanie efektywniejsze od wprowadzania kilku-
nastu korekt na rzeczywistym skrzyżowaniu. Istotnym 
udogodnieniem, jakie daje symulacja, jest możliwość prze-
analizowania wpływu pojedynczego parametru na funkcjo-
nowanie całego algorytmu i możliwość eksperymentalnego 

Rys. 7. Testowanie algorytmu w środowisku symulacyjnym
Źródło: [9]

Ostatnim etapem wdrożenia jest etap kalibracji progra-
mu już w terenie. Po wgraniu programów na sterownik 
przez kilka dni skrzyżowanie jest dokładnie obserwowane, 
czy pracuje tak, jak oczekiwano. Jest to istotne, gdyż nawet 
najdokładniej przeprowadzone pomiary ruchu obarczone są 
pewnym błędem, który może wpływać na parametry ru-
chu. Zazwyczaj są to drobne korekty wartości offsetów czy 
czasów przejazdu, jednak są one ważne, aby można było 
w pełni wykorzystać możliwości algorytmu. 

Aby sprawnie prowadzić takie obserwacje niezbędnym 
narzędziem jest możliwość zdalnego podglądu parametrów 
algorytmu w czasie rzeczywistym. Przy złożonych algoryt-
mach możliwość obserwacji tylko pasków programu i sta-
nów detektorów nie jest wystarczająca, aby szybko i spraw-
nie wykryć przyczynę nieprawidłowości w działaniu algo-
rytmu. 

uzyskane wyniki
Dzięki tak skonstruowanym algorytmom udało się znaczą-
co poprawić komfort i bezpieczeństwo przejazdu tramwa-
jem przez skrzyżowanie. Uzyskano skrócenie czasu prze-
jazdu w najbardziej obciążonej relacji tramwajowej średnio 
o 2 minuty, co dało podniesienie prędkości komunikacyjnej 
na tym odcinku ronda z 10 do 15 km/h tylko dzięki zmianie 
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algorytmu sterowania. Jednak bardziej widocznym sukce-
sem wdrożenia jest zlikwidowanie tramwajowego korka na 
północnym wlocie ronda.

Wdrożenie tak skomplikowanego algorytmu było moż-
liwe dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranego sterow-
nika. Do realizacji projektu wykorzystano sterownik sy-
gnalizacji świetlnej firmy Global Traffic Systems, który 
umożliwia implementację programów sterujących „szytych 
na miarę”. Środowisko programistyczne sterownika daje 
nieograniczone możliwości w zakresie realizacji dowolnego 
sterowania założonego przez projektanta sygnalizacji świetl-
nej. Jednym z narzędzi wykorzystywanych do modelowania 
oraz tworzenia logiki algorytmu może być oprogramowanie 
typu VisVAP, które umożliwia konstruowanie schematów 
blokowych algorytmów sterujących, dając projektantom 
możliwość wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Pakiet 
narzędziowy sterownika posiada wtyczki do VisVAP pozwa-
lające na bezpośredni import plików logiki do sterownika. 
Oprogramowanie sterownika posiada również wtyczkę do 
środowiska symulacyjnego Vissim umożliwiającego kom-
pleksowe przetestowanie algorytmów, wykorzystując rze-
czywisty sterownik. W symulatorze wiernie odwzorowuje 
się skrzyżowanie, bądź sieć skrzyżowań, z uwzględnieniem 
przepływów. Sterownik posiada także dedykowaną aplika-
cję Viewlt umożliwiającą podgląd w czasie rzeczywistym 
stanu detektorów oraz wartości parametrów w algorytmie, 
dzięki czemu można szybko sprawdzić poprawność pracu-

jącego algorytmu, a podczas wdrożenia szybko wyelimino-
wać ewentualne błędy w podłączeniu terenu.

Podsumowując, można zaryzykować stwierdzenie, że 
dzięki nowatorskiemu podejściu do tworzenia projektów 
sygnalizacji świetlnej oraz zaawansowanym metodom sy-
mulacyjnym możliwe jest stworzenie skoordynowanych, 
akomodacyjnych algorytmów sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniach, które dotąd uchodziły za problematycz-
ne lub niemożliwe do sterowania z priorytetem. W przy-
padku złożonych, nietypowych skrzyżowań zastosowanie 
ręcznych algorytmów sterowania ruchem pozwala uzy-
skać wyniki lepsze, niż oferują systemy sterowania. Istotą 
podejścia stosowanego w Tramwajach Warszawskich jest 
odwrócenie kolejności działań projektanta, dzięki czemu 
uzyskuje się znacznie lepsze dopasowanie projektowa-
nych algorytmów do sytuacji panujących na skrzyżowa-
niach, a wdrażanie programów jest efektywne. Za wadę 
powyższej metodyki jest czasami uznawana zwiększona 
pracochłonność, a co za tym idzie dłuższy czas trwania 
fazy projektowej. Argument ten podnoszony jest małe 
biura projektowe pracujące przeważnie pod presją czasu 
i presją ekonomiczną. Rozszerzenie zakresu merytorycz-
nego projektów oraz doinwestowanie zamówień leży w ge-
stii jednostek zamawiających usługi, którymi są najczę-
ściej zarządcy dróg. W zamian otrzymywaliby oni projek-
ty o wyższej jakości oraz zmniejszyliby ryzyko nieudanych 
wdrożeń, wymagających później poważnych, a wykony-
wanych nierzadko pod presją społeczną, przeróbek pro-
gramów sygnalizacji świetlnej.
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Rys. 5. Wlot północny ronda „Radosława” w szczycie porannym przed i po wprowadzeniu 
priorytetu dla tramwajów 
Źródło: [10]

PO

Średnie czasy przejazdu tramwajów przez rondo „Radosława”

Relacja Przystanek początkowy 
pomiaru

Przystanek końcowy 
pomiaru

Czas przed 
[min]

Czas po 
[min] Różnica

WS->E Powązkowska Baseny Inflancka 3,9 3,3 -0,6

E->WS Baseny Inflancka Powązkowska 3 2,5 -0,5

N->S pl. Grunwaldzki Rondo Radosława 5,3 3,7 -1,6

S->N Stawki Rondo Radosława 1,4 1,2 -0,2

WS->N Powązkowska Rondo Radosława 2,8 2,4 -0,4

N->WS pl. Grunwaldzki Powązkowska 6,4 4,4 -2

N->E pl. Grunwaldzki Baseny Inflancka 6,6 4,6 -2

E->N Powązkowska Rondo Radosława 2,4 2,1 -0,3

Tabela 1
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Streszczenie: W artykule przedstawiono rozwój elektromobilności 
w krakowskim transporcie zbiorowym w zakresie wprowadzenia do eks-
ploatacji bezemisyjnych autobusów elektrycznych. Zaprezentowano dzia-
łania mające na celu redukcję zanieczyszczeń w Krakowie pochodzących 
od transportu zbiorowego, począwszy od zmieniających się przepisów 
ograniczających emisję zanieczyszczeń w stosowanych dotychczas silni-
kach spalinowych diesla, poprzez zastosowanie napędów hybrydowych 
aż do wprowadzenia do eksploatacji autobusów elektrycznych. Opisano 
najczęściej stosowane rozwiązania techniczne i pierwsze krakowskie do-
świadczenia z autobusami elektrycznymi oraz początki ich regularnej 
eksploatacji. Scharakteryzowano podjęte działania mające na celu opty-
malizację wykorzystania autobusów elektrycznych w pracy na liniach. 
Na bazie obecnego stanu wdrożenia, zaprezentowano plany i zamierzenia 
w tym zakresie w najbliższych latach oraz zagrożenia wynikające z braku 
ustabilizowanych standardów w zakresie rozwiązań technicznych.
Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, elektromobil-
ność, autobus elektryczny.

Rozwój elektromobliności w miejskim 
transporcie zbiorowym w krakowie1

Wprowadzenie
Pierwsza norma emisji spalin Euro 1 dla silników stosowa-
nych w autobusach komunikacji miejskiej zaczęła obowiązy-
wać w 1992 roku, a trzy lata później wprowadzono kolejną 
normę Euro 2. W latach dziewięćdziesiątych wszystkie po-
jazdy silnikowe spełniające normy emisji spalin Euro na-
zywane były pojazdami niskoemisyjnymi, a standardem, 
do którego dążyli producenci silników, była norma Euro 3, 
która zaczęła obowiązywać od roku 2000. 

W kolejnych latach zaczęły obowiązywać normy Euro 4 
(2005), Euro 5 (2008) i Euro 6 (2013), dla osiągnięcia któ-
rych najtańszą drogą było zastosowanie zewnętrznej obrób-
ki spalin. 

Zastosowanie silników Euro 6 nie rozwiązuje proble-
mów braku dostępu do czystego powietrza w aglomera-
cjach miejskich. Efektem każdego procesu spalania jest 
dwutlenek węgla, którego ilość jest proporcjonalna do ilo-
ści spalonego paliwa, a ta zwiększa się wraz z unowocześ-
nianiem konstrukcji pojazdu i zwiększaniu ilości urządzeń 
pokładowych do zasilania. W przypadku obecnej kon-
strukcji autobusu miejskiego wzrost zużycia, w stosunku 
do konstrukcji z lat dziewięćdziesiątych, wzrasta o 30%. 

Problemu nadmiernej ilości spalin nie rozwiązują paliwa 
alternatywne, które ich nie wyeliminują, a jedynie mogą 
zmienić skład oraz nieznacznie zmniejszyć ilość. W Kra-
kowie eksploatowanych jest pięć autobusów zasilanych ga-
zem CNG, których dwunastoletnia eksploatacja nie reko-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację: M. Szałkowski 
50%, R. Wróbel 50%.

menduje tej formy zasilania jako drogi do osiągnięcia czy-
stego powietrza w mieście. 

W ostatnim dziesięcioleciu, oprócz zmian konstrukcyj-
nych silników, zmianie uległa również jakość paliw, jaką 
osiągnięto drogą administracyjną poprzez nowe wymaga-
nia jakościowe paliw dopuszczonych do obrotu handlowe-
go. Najbardziej widocznym działaniem było zmniejszenie 
zawartość siarki z 50 mg do 10 mg w każdym kg oleju 
napędowego, w wyniku którego zmniejszyła się pięciokrot-
nie emisja SO2

 do atmosfery z 0,1 gSO
2
 do 0,02 gSO

2
 ze 

spalenia każdego kg paliwa. 
Obecna najwyższa norma emisji spalin, stała się możli-

wa do osiągnięcia tylko przy zastosowaniu dodatkowej ob-
róbki spalin poza komorą spalania, ale przed emisją do at-
mosfery. W efekcie do atmosfery wydzielamy więcej gazów 
cieplarnianych, ale nieszkodliwych dla środowiska. Efekt 
ekologiczny został osiągnięty dzięki zastosowaniu recyrku-
lacji spalin EGR, redukcji katalitycznej SCR oraz filtra czą-
stek stałych. Reduktorem tlenków azotu na nieszkodliwy 
azot i wodę jest dodatek AdBlue, który jest 32,5% wod-
nym roztworem mocznika o wysokiej czystości. W autobu-
sie jest on przechowywany w oddzielnym zbiorniku, skąd 
za pomocą specjalnej instalacji podawany jest do wtryski-
wacza dozującego AdBlue do katalizatora SCR. Używanie 
rozbudowanego układu oczyszczania spalin jest bardzo 
uciążliwe dla użytkownika pojazdu.

Ciągłe zmniejszanie norm emisji spalin spowodowało 
problemy producentów silników. W okresie ostatnich 
dziesięciu lat obowiązywania norm emisji spalin Euro z ryn-
ku motoryzacyjnego zniknęli wszyscy krajowi producenci 
silników spalinowych montowanych w autobusach ko-
munikacji miejskiej. Na rynku pozostali tylko producen-
ci silników, będących częścią dużych koncernów, którzy 
byli w stanie dostosować swoje wyroby do nowych wy-
magań. 

Jak wynika z Raportu Rady Miasta Krakowa2, zanie-
czyszczenie powietrza atmosferycznego stanowi obecnie 
największy problem środowiskowy Gminy Miejskiej 
Kraków. Przez około 150 dni w roku przekraczane są po-
ziomy normatywne wartości stężeń pyłu zawieszonego 
PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 benzo(α)pirenu oraz 
dwutlenku azotu. Według raportu emisja komunikacyjna 
ma około 44% udział w zanieczyszczeniu powietrza tlenka-
mi azotu oraz około 20% w zanieczyszczeniu pyłami. 

2 PGN dla Gminy Miejskiej Kraków, załącznik do Uchwały Nr XXVI/426/15 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 7 października 2015 roku.
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Według raportu, efektem wszystkich działań proekolo-
gicznych w Krakowie jest zmniejszenie w latach 1995–
2013 emisji PM10 o 59,4%, PM2,5 o 22,5%, SO

2
 o 79%, 

NOx o 10%, CO
2
 o 42%. W tym samym okresie wzrosła 

liczba mieszkańców o 1,9%, a liczba pojazdów aż o 147%. 
Pomimo tak dużych dotychczasowych efektów dalsze 
zmniejszenie emisji nie jest możliwe bez eliminacji spalania 
paliw węglowodorowych w silnikach. Nawet najbardziej 
czyste spalanie paliw powoduje wciskanie do miejskiej at-
mosfery tysięcy ton dwutlenku węgla, którego nadmiar nie 
jest obojętny dla naszej egzystencji.

•	 NOx – 0,824 kg/MWh (g/kWh),
•	 CO – 0,252 kg/MWh (g/kWh),
•	 Pyły3 – 0,052 kg/MWh (g/kWh).
 
Wartości te będą się zmniejszać w miarę zwiększania 

udziału OZE w produkcji energii elektrycznej oraz stoso-
wania paliw alternatywnych. Uwzględniając jednak lokal-
ne skutki stosowania paliw węglowodorowych, napęd zero-
emisyjny jest jedynym skutecznym sposobem rozwiązania 
problemów nadmiernej emisji w Krakowie.

Napęd elektryczny w pojazdach samochodowych nie 
jest żadną nowością. Próby zastosowania napędu elektrycz-
nego w pojazdach były podejmowane w początkowej fazie 
rozwoju samochodu, ale zostały wyparte przez napędy spa-
linowe oparte na paliwach ropopochodnych. Przyczyną po-
rażki samochodu elektrycznego były ciężkie akumulatory, 
długi czas ładowania i mały zasięg pojazdu. 

Pomimo dynamicznego rozwoju napędów spalinowych 
napęd elektryczny nie został zapomniany. Nadal trwały 
prace projektowe i studialne, a efektem ich były konstruk-
cje napędu spalinowo-elektrycznego, elektrycznego z maga-
zynami energii, z ogniwami paliwowymi. Pierwsze widoczne 
uznanie zyskały dopiero autobusy hybrydowe, spalinowo-
-elektryczne, w układzie równoległym lub szeregowym, z ma-
gazynem energii w bateriach litowo-jonowych lub konden-
satorach. 

Podstawową trudnością w zastosowaniu napędu elek-
trycznego w autobusach był problem ze zmagazynowaniem 
dostatecznego zapasu energii elektrycznej pozwalającej na 
efektywną pracę autobusu w komunikacji miejskiej. 
Rozwiązaniem tego problemu był trolejbus, ale poprzez ko-
nieczność stałego zasilania go z sieci trakcyjnej tracono jed-
ną z największych zalet autobusu, czyli autonomię porusza-
nia się w sieci ulic. Aby pokonać tę niedogodność stosuje się 
dwa podstawowe rozwiązania:

•	 autobus posiada zasobniki energii na pokładzie, które 
muszą być, po określonym przebiegu, doładowane ze 
źródeł zewnętrznych,

•	 autobus posiada generator prądu na pokładzie, który 
poprzez odpowiednio dobrany układ elektryczny za-
sila silniki trakcyjne.

 
Pierwsze z rozwiązań jest prostsze technicznie, jednak 

powoduje straty efektywności wykorzystania autobusu ze 
względu na czas potrzebny do doładowania baterii. 
Najprostszym, powszechnie stosowanym sposobem łado-
wania zasobników energii w autobusie jest złącze plug-in. 
Ze stacjonarnej ładowarki wyprowadzany jest przewód 
z odpowiednią wtyczką, którą należy włączyć do specjalne-
go gniazda w autobusie (fot. 1). 

Wadą tego rozwiązania jest konieczność ręcznego załą-
czenia i rozłączenia wtyczki, co powoduje, że miejsce łado-
wania musi być odpowiednio zabezpieczone przed dostę-
pem przypadkowych osób, oraz stosunkowo długi czas 

3 Mieszaniny zawieszone w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej niż 10  lub 
2,5 μm.

Rys. 1. Roczna emisja do atmosfery CO2 przez autobusy MPK SA W Krakowie
Źródło: Zasoby własne MPK SA w Krakowie

Poszukiwania alternatywnego dla silnika spalinowego 
źródła napędu dla pojazdów samochodowych, w tym dla 
autobusów komunikacji miejskiej, są wynikiem konieczno-
ści podjęcia skutecznych działań zmniejszających emisję za-
nieczyszczeń, przede wszystkim w dużych miastach. 
Stosowana przez dziesiątki lat struktura napędów w komu-
nikacji miejskiej – spalinowe autobusy i elektryczne tram-
waje – ukształtowała pewien stereotyp podejścia do rozwią-
zań technicznych w komunikacji miejskiej. Próby zastąpie-
nia paliwa w autobusach, czyli oleju napędowego gazem 
propan butan i ziemnym nadal bazowały na założeniu, że 
najlepszym i praktycznie wyłącznym źródłem napędu w au-
tobusach ma być silnik spalinowy, mimo że charakterysty-
ka trakcyjna silnika spalinowego jest o wiele mniej korzyst-
na w ruchu miejskim niż silnika elektrycznego [1, 2]. 

Rozwój napędu elektrycznego w autobusach  
komunikacji miejskiej 
Alternatywą dla napędu konwencjonalnego stało się wpro-
wadzenie zasilania elektrycznego znanego z pojazdów szy-
nowych i transportu wewnątrzzakładowego. Napęd elek-
tryczny eliminuje całkowicie lokalną emisję spalin, przeno-
sząc ją do źródła jej produkcji, gdzie możliwości jej oczysz-
czenia i rozproszenia są znacznie większe.  

Prawdą jest, że obecna produkcja energii elektrycznej 
jest oparta na węglu, którego spalanie jest źródłem emisji za-
nieczyszczeń do powietrza w miejscu jej wytwarzania. Według 
najnowszych danych Krajowego Ośrodka Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami z grudnia 2017 roku dla energii 
elektrycznej wskaźniki emisyjności wynoszą:

•	 CO
2
 – 781 kg/MWh (g/kWh),

•	 SO
2
 – 0,818 kg/MWh (g/kWh),
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potrzebny do pełnego naładowania zasobników energii 
(w tym przypadku akumulatorów), gdyż z reguły moc 
urządzeń do ładowania nie przekracza 100 kW. W tym 
przypadku wymagana jest stosunkowo duża masa baterii 
tak, by ich pojemność zapewniła odpowiedni przebieg auto-
busów. Innym sposobem ładowania autobusów jest zauto-
matyzowanie procesu łączenia się autobusu z ładowarką, na 
przykład poprzez użycie do tego celu pantografu (fot. 2). 
Stosowane są dwa podstawowe rozwiązania: pantograf jest 
zamontowany na dachu autobusu, a stacja bazowa do łado-
wania wyposażona jest w odpowiednie szyny, z którymi po 
podniesieniu łączy się głowica pantografu. Drugie z rozwią-
zań jest odwróceniem poprzedniego układu, czyli pantograf 
znajduje się na stacji bazowej i jest opuszczany na zamonto-
wane na dachu autobusu szyny. W obu wersjach rozwiązanie 
to jest bezpieczne dla osób postronnych, gdyż miejsce styku 
pantografu z szynami znajduje się poza ich zasięgiem. 
Ponadto umożliwia ładowanie znacznie większą mocą, aktu-
alnie do 400 a nawet, 600 kW, przez co znacznie skraca się 
czas ładowania, co umożliwia większą efektywność wykorzy-
stania autobusu do przewozu pasażerów.

Ponadto takie rozwiązanie polega na częstym uzupeł-
nianiu energii akumulatorów w krótkim czasie w okresie 
postoju autobusu na końcówce w takiej ilości, aby wystar-
czyło jej na wykonanie przejazdu do następnej możliwości 

jej uzupełnienia, dzięki czemu pojemność baterii, a co za 
tym idzie ich masa może być znacząco mniejsza niż w roz-
wiązaniu tylko plug-in. Trzecim ze stosowanych w prakty-
ce sposobów ładowania autobusu elektrycznego ze źródła 
zewnętrznego jest wykorzystanie indukcji elektromagne-
tycznej. Nie wymaga ono bezpośredniego styku elektrycz-
nego między ładowarką i autobusem. Należy jednak zabu-
dować w jezdni odpowiedni układ wytwarzający w mo-
mencie ładowania silne pole magnetyczne oraz odpowiedni 
układ w podwoziu autobusu, przekształcający strumień 
magnetyczny w energię elektryczną. Spośród trzech wyżej 
wymienionych rozwiązań jest to układ zdecydowanie naj-
droższy i jak do tej pory stosowany sporadycznie. Zapewnia 
on jednak najkrótszy czas ładowania autobusu.

Możliwe jest także wymienianie rozładowanych baterii 
na inne, naładowane poza autobusem. Rozwiązanie to sto-
sowane jest rzadko, gdyż wymaga skoncentrowania baterii 
w autobusie w jednym, łatwo dostępnym z zewnątrz miej-
scu na palecie umożliwiającej łatwe wyciąganie i wkładanie 
baterii do autobusu oraz rozbudowanej infrastruktury dla 
sprawnego wkładania i wyciągania zespołu baterii oraz 
efektywnego ich ładowania poza autobusem. W tym celu 
buduje się specjalne terminale do szybkiej wymiany i łado-
wania baterii.

Drugim z rozwiązań umożliwiających autonomiczną 
jazdę autobusu elektrycznego jest wyposażenie go w gene-
rator prądu, który uniezależnia go od ładowania z ze-
wnętrznych źródeł. Najczęściej stosowanym układem jest 
szeregowa hybryda spalinowo elektryczna. W rozwiązaniu 
tym źródłem napędu autobusu są elektryczne silniki trak-
cyjne, a silnik spalinowy wraz z odpowiednim generatorem 
służy jedynie do wytwarzania energii elektrycznej. Takie 
rozwiązanie powszechnie stosowane jest od dziesiątek lat, 
na przykład w lokomotywach spalinowo-elektrycznych. 
Przewagą tego rozwiązania nad silnikiem spalinowym, jako 
bezpośrednim źródłem napędu, jest możliwość uniezależ-
nienia pracy silnika spalinowego od chwilowej sytuacji ru-
chowej, a dzięki temu zaprogramowanie jego pracy w opty-
malnym dla danej konstrukcji przedziale obrotów, co skut-
kuje możliwością uzyskania maksymalnej efektywności 
jego pracy, a w praktyce przekłada się na mniejsze jednost-
kowe zużycie paliwa niż w przypadku zastosowania napędu 
bezpośredniego. Oczywistą wadą tego rozwiązania jest nie-
wyeliminowanie emisji spalin z silnika spalinowego. Jednak 
dzięki mniejszemu zużyciu oleju napędowego niż w ukła-
dzie z klasycznym napędem spalinowym wielkość emisji 
spalin jest mniejsza. Ponadto, stosując dodatkowo w ukła-
dzie zasobniki energii elektrycznej, można tak sterować 
pracą silnika, aby w pewnych strefach (na przykład w cen-
trum miasta lub innych obszarach chronionych) był on wy-
łączony i wtedy jazda autobusu jest całkowicie bezemisyj-
na. Poza tymi strefami pracujący silnik spalinowy wraz 
z generatorem prądu ponownie będzie produkował energię 
do zasilania silników trakcyjnych i równocześnie ładował 
zasobniki energii pozwalające zgromadzić jej zapas na ko-
lejny odcinek bezemisyjnej jazdy. Efekty wdrożeniowe ta-
kich prac widoczne są już w Krakowie, gdzie eksploatowane 

Fot. 1. Złącze plug-in w autobusie elektrycznym
Źródło: Zasoby własne MPK SA w Krakowie

Fot. 2. Złącze pantografowe typu Schunk w autobusie elektrycznym
Źródło: Zasoby własne MPK SA w Krakowie
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są autobusy hybrydowe Solaris i Volvo. Na rynku dostępne 
są również autobusy hybrydowe innych producentów, któ-
rych zasada działania napędu jest podobna. Zasadą każdej 
hybrydy jest współpraca co najmniej dwóch układów napę-
dowych, najczęściej spalinowo-elektrycznych, zasilanych 
różnymi źródłami energii. W Krakowie można spotkać hy-
brydy w konfiguracji szeregowej i równoległej. W konfigura-
cji szeregowej silnik spalinowy połączony jest z generatorem, 
który jest źródłem energii elektrycznej magazynowanej 
w akumulatorach, a ta poprzez silnik trakcyjny i przekładnie 
napędza pojazd. W tym rozwiązaniu nie ma mechanicznego 
połączenia pomiędzy silnikiem spalinowym a kołami napę-
dowymi. W drugim rozwiązaniu, w układzie równoległym 
silnik spalinowy jest wspomagany przez silnik elektryczny, 
który potrzebną energię czerpie z akumulatora. Energia 
w akumulatorze pochodzi z odzysku energii hamowania 
oraz jej nadwyżki w silniku spalinowym.

Innym sposobem wykorzystania generatora prądu na po-
kładzie autobusu jest zastosowanie ogniw paliwowych do 
produkcji energii elektrycznej. Źródłem zasilania ogniw pali-
wowych może być czysty wodór, dzięki czemu uzyskuje się 
całkowicie „czystą energię”. Takie rozwiązanie wymaga jed-
nak pozyskania źródła wodoru do zasilania ogniw. Aktualnie, 
właśnie ze względu na wysoką cenę czystego wodoru, roz-
wiązanie to stosowane jest w stosunkowo niewielkiej skali, 
jednak ewentualna zmiana relacji ekonomicznych w tym za-
kresie może przynieść upowszechnienie się tego rozwiązania. 
Pionierem w konstruowaniu autobusów z ogniwami wodo-
rowymi był Mercedes Benz, ale obecnie takie rozwiązania już 
oferuje na rynku wielu producentów autobusów.

Istota różnic poszczególnych typów autobusów elek-
trycznych tkwi w zastosowanym układzie napędowym, 
magazynie energii i sposobie jego uzupełniania. Na rynku 
dostępnych jest wiele wersji kompletacji autobusów elek-
trycznych przygotowanych na potrzeby potencjalnych 
klientów. Konstrukcja autobusu elektrycznego wymusiła 
zmianę sposobu napędu i zasilania osprzętu dodatkowego. 
W tym przypadku wykorzystywany jest napęd elektryczny 
korzystający z energii w bateriach trakcyjnych. W kon-
strukcjach pierwszych autobusów elektrycznych widoczne 
było różne podejście do zagospodarowania wnętrza pojaz-
du, rozkładu nacisku na osie czy jego masy własnej. We 
wszystkich konstrukcjach i ich modyfikacjach konstrukto-
rzy ograniczali do minimum ilość baterii wewnątrz autobu-
su, wprowadzali nowe i lżejsze materiały. 

Użytkownicy autobusów elektrycznych oczekują kon-
strukcji, której możliwości trakcyjne będą porównywalne 
z pojazdami z napędem konwencjonalnym. W okresie, gdy 
rozpoczynano prace wdrożeniowe w Krakowie, każdy po-
jazd od producenta europejskiego był prototypem lub po-
jazdem wyprodukowanym w kilku egzemplarzach. Jedynie 
kilku producentów azjatyckich oferowało autobusy wypro-
dukowane w tysiącach sztuk.

Magazyny energii są tym elementem, w którym tkwią 
obecne ograniczenia eksploatacyjne autobusów. Każdy au-
tobus, niezależnie od rodzaju napędu, musi spełniać obo-
wiązujące przepisy dotyczące jego warunków technicznych, 

w tym dopuszczalnych nacisków na poszczególne osie. 
Z tego powodu ilość baterii w poszczególnych typach auto-
busów jest kompromisem oczekiwanego zasięgu bez doła-
dowania oraz ilości przewożonych pasażerów. W Krakowie 
eksploatowane są autobusy o długości 12 metrów z aku-
mulatorami 160 kWh i 240 kWh, które różnią się zasię-
giem oraz ilością przewożonych pasażerów. Autobusy prze-
gubowe wyposażone są w baterie o zdolności magazynowa-
nia energii 200 kWh. Standardem obecnych autobusów 
elektrycznych jest odzysk energii hamowania, która maga-
zynowana jest w akumulatorach, a następnie wykorzysty-
wania do napędu pojazdów. 

Wraz ze zmianą konstrukcji napędów autobusów elek-
trycznych zmieniło się podejście do sposobu ogrzewania 
przestrzeni pasażerskiej. Na rynku dostępne są wersje po-
jazdów z ogrzewaniem energią elektryczną, z wykorzysta-
niem pompy ciepła i za pomocą agregatu grzewczego zasi-
lanego olejem napędowym lub gazem. Każde z tych roz-
wiązań ma zalety i wady, jednak rodzaj jego zastosowania 
zależy od warunków eksploatacji i oczekiwanego komfortu 
przejazdu. W autobusach eksploatowanych w Krakowie 
zmiana sposobu ogrzewania zmieniała się wraz z kolejnymi 
zakupami tych pojazdów. Nie sprawdziły się rozwiązania 
ogrzewań tylko elektrycznych, a najbardziej efektywne 
okazały się rozwiązania mieszane tj. elektryczne, wspoma-
gane przy znacznych spadkach temperatury (-50C) agrega-
tem spalinowym. 

Wszystkie oferowane autobusy elektryczne posiadają 
własne dedykowane systemy ładowania. Każdy z nich po-
zwala uzupełnić energię w bateriach poprzez złącze plug-in 
prądem stałym lub zmiennym, jeśli ładowarka zamontowa-
na jest na pojeździe. 

W celu uzupełnienia energii w trakcie jazdy autobusy 
przystosowane są do ładowania szybkiego dużymi mocami 
za pomocą pantografu na pojeździe, opuszczanego z wysięg-
nika lub indukcyjnie. Każda z tych form jest dostępna 
w oferowanych na rynku autobusach. Duża różnorodność 
występuje w zakresie umiejscowienia złącza plug-in, które 
najczęściej wzorowane jest na lokalizacji wlewu paliwa w au-
tobusach z silnikiem spalinowym.

Autobusy elektryczne w Krakowie stały się nośnikiem 
pozytywnych odczuć proekologicznych, gdyż jako pojazdy 
ciche, bezemisyjne, w przyjaznych kolorach, mają zachęcić 
do rezygnacji z transportu indywidualnego na rzecz zbioro-
wego oraz do zakupu samochodu osobowego elektrycznego. 

Fot. 3. Autobusy elektryczne Solaris U12 Electric
Źródło: Zasoby własne MPK SA w Krakowie
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Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
stała się sygnałem dla producentów autobusów, aby rozpo-
cząć produkcję pojazdów napędzanych czystymi źródłami 
energii. Zapotrzebowanie na pojazdy elektryczne wywołało 
zainteresowanie także firm bez doświadczenia motoryzacyj-
nego lub z bardzo małym i skłoniło do rozpoczęcia produk-
cji autobusów elektrycznych. 

 
infrastruktura ładowania autobusów elektrycznych
Nierozłącznym elementem autobusów elektrycznych jest 
infrastruktura ładowania, z którą mają one współpracować. 
Brak możliwości ładowania lub niewydolna infrastruktura 
wyłączy z eksploatacji nawet najlepsze pojazdy elektrycz-
ne. Najbardziej znane na rynku autobusy elektryczne mają 
możliwość ładowania plug-in lub ładowania na końców-
kach linii oparte na stanowiskach z kopułą współpracującą 
z pantografami. Z obserwacji rynku infrastruktury ładowa-
nia wynika, że brakuje standardów ładowania autobusów 
elektrycznych. 

W Krakowie przyjęto rozwiązanie ładowania wolnego 
plug-in oraz szybkiego za pomocą pantografu zamontowa-
nego na autobusie, choć nie są to jedyne dostępne rozwią-
zania na rynku. 

Jak wynika z informacji medialnych, grupa firm produ-
kujących autobusy IRIZAR, SOLARIS, VDL oraz VOLVO 
oraz dostawców systemów ładowania ABB, Heliox i Siemens 
podjęły się współpracy nad opracowaniem wspólnego otwar-
tego systemu ładowania autobusów elektrycznych. 

prowadzić do ujednolicenia wymagań w zakresie pozwala-
jącym ładować na tych samych stanowiskach autobusy za-
kupione w kilku kolejnych postępowaniach przetargowych. 

Parametrami integrującymi autobusy i stanowiska łado-
wania były wymagania dotyczące położenia kopuły ładują-
cej od krawężnika zatoki przystankowej (1350 mm), wysoko-
ści zawieszenia (4,3 m) i odległości od czoła zatoki przystanko-
wej (9 m). Ładowarki umożliwiają ładowanie auto busów mocą 
do 250 kW, komunikacja pomiędzy stacją ładowania pojaz-
dem ma się odbywać w oparciu o standardy ISO/IEC 15118 
i DIN SPEC 70121, a zarządzanie ładowarkami zgodnie 
z OCPP 1.6. 

Krakowski standard ładowania składa się z dwóch czę-
ści: pantografu z głowicą (contact head ), który jest zainstalo-
wany na dachu autobusu elektrycznego, oraz z platformy 
zasilającej (contact hood ), podłączonej do stacji ładowania, 
zawieszonej ponad autobusem elektrycznym na odpowied-
niej wysokości minimum 4,5 m. Informacje o aktualnym 
procesie ładowania są wyświetlane w kokpicie autobusu, 
z poziomu którego kierowca potwierdza rozpoczęcie lub 
zakończenie ładowania. Platforma zasilająca połączona ze 
stacją ładowania jest wykonana w kształcie trapezu i wypo-
sażona w 5 pól kontaktowych: biegun dodatni (DC+), bie-
gun ujemny (DC-), styk ochronny (PE), styk komunikacyjny 
(CP), styk komunikacyjny (PP). Mogą być również wersje 
czteropolowe. Fizyczne połączenie pomiędzy autobusem 
elektrycznym i platformą zasilającą stanowi głowica z odpo-
wiednio ulokowanymi stykami, umieszczona na ramieniu 
pantografu. W podstawie pantografu umieszczony jest na-
pęd elektryczny, który unosi ramię pantografu z głowicą po-
przez sprężynę. Czas unoszenia pantografu to około 3 sekun-
dy, natomiast czas opadania wynosi około 4,5 sekundy.

W krakowskiej drodze do elektromobilności prowadzo-
no testy autobusu Rampinii, dla potrzeb którego wykona-
no bardzo proste stanowisko ładowania pantografowego, 
z dwoma przewodami „+” i „-”. Po rocznej eksploatacji, 
okazało się, że stanowisko nie spełnia najnowszych norm 
dotyczących bezpieczeństwa, więc należy je zlikwidować i za-
instalować nowe rozwiązanie. 

Stacje ładowania mogą być zasilane prądem zmiennym 
3x400 V lub prądem stałym z sieci tramwajowej, trolejbu-
sowej lub metra, jednak konstrukcja ładowarki zasilanej 
prądem stałym jest bardziej rozbudowana od tej zasilanej 
prądem zmiennym. Praktyka potwierdziła, że niezawod-
ność instalacji zasilania prądem zmiennym jest wyższa od 
niezawodności instalacji zasilania prądem stałym. 

Fot. 4. Infrastruktura dla autobusów elektrycznych w Stacji Obsługi autobusów Wola Duchacka
Źródło: Zasoby własne MPK SA w Krakowie

Uniwersalny system ma obejmować rozwiązania do 
szybkiego ładowania, takie jak automatyczne ładowanie 
pantografowe, komunikację bezprzewodową, płyty kon-
taktowe, a także infrastrukturę łączącą pojazd z pantogra-
fem. Dla autobusów elektrycznych ładowanych w zajezdni 
rodzaj wtyczki oraz system komunikacji między stacją ła-
dowania a pojazdem będzie bazować na systemie szybkiego 
ładowania CCS. 

Brak standardów ładowania stanowi problem eksploata-
cyjny u użytkownika. W Krakowie prowadzone były testy 
autobusów elektrycznych pochodzących od siedmiu produ-
centów i każdy z tych pojazdów posiadał własny dedykowa-
ny przewód do ładowania, własną ładowarkę i złącza. 

Dlatego też w Krakowie, poprzez wymagania przetar-
gowe dla autobusów i stanowisk ładowania, udało się do-

Fot. 5. Stanowisko ładowania autobusu Rampini „sposobem wiedeńskim”
Źródło: Zasoby własne MPK SA w Krakowie
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Wszyscy obecni użytkownicy autobusów elektrycznych, 
którzy dla swoich potrzeb wybudowali stacje ładowania au-
tobusów, znaleźli się w pułapce związanej z koniecznością 
dostosowania swoich stanowisk do nowych wymagań tech-
nicznych, które będą dopiero wydane przez ministra energii. 

Ustawa o elektromobilności zobowiązała ministra ener-
gii do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych 
wymagań technicznych dotyczących stacji ładowania 
i punktów ładowania, ich bezpieczeństwa eksploatacji, na-
prawy i modernizacji. Prezes UDT został zobowiązany do 
wstrzymania eksploatacji każdego punktu ładowania lub 
stacji ładowania, jeżeli nie spełniają one wymagań określo-
nych w rozporządzeniu. Z projektu nowego rozporządzenia 
wynika, że będzie to ważny akt prawny określający szcze-
gółowe wymagania techniczne stacji lub punktów ładowa-
nia dotyczące bezpieczeństwa ich eksploatacji, naprawy 
i modernizacji, szczegółowe wymagania techniczne dla 
gniazd wyjściowych lub złączy pojazdowych, terminy i spo-
sób przeprowadzania badań oraz wykaz dokumentów skła-
danych do wniosku o przeprowadzenie badań. Wszystkie 
stacje ładowania oddane do użytku przed wydaniem rozpo-
rządzenia będą musiały być przystosowane do nowych wy-
magań i uzyskać pozytywny audyt przeprowadzony przez 
UDT. 

Doświadczenia z eksploatacji autobusów elektrycznych  
w Krakowie oraz jej efekty
Pierwszy autobus elektryczny został zaprezentowa-
ny w Krakowie na terenie Stacji Obsługi Autobusów 
w Płaszowie w 2012 roku podczas uroczystego przekazania 
do ruchu autobusów spalinowych wyprodukowanych przez 
Solaris Bus & Coach. Był to dziewięciometrowy midibus 
(fot. 6) ładowany metodą plug-in, o niewielkim – w porów-
naniu z dzisiejszymi standardami – zasięgu kilkudziesięciu 
kilometrów. Autobus wówczas nie posiadał jeszcze wszyst-
kich wymaganych przepisami dopuszczeń do ruchu z pasa-
żerami, dlatego skierowanie go do testu w ruchu liniowym 
nie było możliwe. Był to jednak wyraźny znak, nt. kierun-
ku rozwoju trakcji autobusowej w najbliższej przyszłości 
przewidywanej przez krakowskiego przewoźnika.

Pierwsze jazdy testowe z pasażerami odbyły się rok póź-
niej. Ich celem było uzyskanie pierwszych praktycznych 
doświadczeń, jak alternatywne zasilanie autobusów spraw-

dzi się w rzeczywistych warunkach eksploatacji z pasażera-
mi. Ponieważ w tym czasie nie funkcjonował jeszcze nor-
malny rynek autobusów elektrycznych, brak było też po-
wszechnie przyjętych standardów i każdy z producentów 
stosował w autobusach elektrycznych własne, specyficzne 
rozwiązania techniczne i konstrukcyjne, zdecydowano 
o przetestowaniu wszystkich dostępnych wówczas autobu-
sów z napędem elektrycznym. Do testów udało się sprowa-
dzić do Krakowa autobusy od trzech producentów: dwóch 
z Polski i jednego z Chin (fot. 6). Były to autobusy:

•	 Solaris Urbino 8,9 LE (ten sam, który zaprezentowa-
no rok wcześniej w Płaszowie)

•	 AMZ Kutno CS 10 E
•	 BYD K9C01
Każdy z autobusów kursował w ruchu liniowym przez 

około 2 tygodnie, gdyż w tym czasie dłuższe testy nie były 
możliwe ze względu na małą dostępność takich pojazdów. 
Niemniej pozwoliły one na zebranie pierwszych doświad-
czeń eksploatacyjnych, które stały się bazą do podjęcia 
w roku następnym decyzji o utworzeniu regularnej linii ob-
sługiwanej autobusami elektrycznymi.

W dniu 29 kwietnia 2014 roku zainaugurowano regu-
larną obsługę autobusami elektrycznymi linii 154, przebie-
gającej od Dworca Głównego do Prądnika Białego. Do ob-
sługi tej linii sprowadzono do Krakowa następujące auto-
busy (fot. 6):

•	 Solaris Urbino 12 Electric,
•	 Rampini AIe EL,
•	 AMZ Kutno CS 10 E (znany już z testów rok wcześniej).
 
Najbardziej interesujące rozwiązania techniczne miał 

autobus Rampini, udostępniony przez Wiener Linien. 
Producentem autobusu była włoska firma Rampini, a na-
pęd i osprzęt elektryczny dostarczył Siemens. Całkowita 
nowością w stosunku do poprzednio testowanych autobu-
sów była możliwość doładowywania baterii za pomocą spe-
cjalnego pantografu zainstalowanego na dachu pojazdu. 
W tym celu przy Dworcu Głównym na ulicy Pawiej wyko-
nano bocznik od tramwajowej sieci trakcyjnej i doprowa-
dzono przewody nad zatokę przystankową autobusu 
(fot. 7). Dzięki temu po zakończeniu każdego kursu auto-
bus mógł doładowywać swoje baterie, co pozwoliło mu 
osiągać zasięg niedostępny dla autobusów wyposażonych 

Fot. 6. Autobusy elektryczne testowane w Krakowie w 2013 roku (od lewej: Solaris, AMZ Kutno, BYD)
Źródło: Zasoby własne MPK SA w Krakowie
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jedynie w gniazdo plug-in. Rozwiązanie wiedeńskie okaza-
ło się prawdziwie rewolucyjne, pozwalając na pokonanie, 
a przynajmniej na znaczne ograniczenie uciążliwości w eks-
ploatacji autobusów elektrycznych, wykazanych we wcześ-
niej testowanych rozwiązaniach. Zmodyfikowany później 
system doładowywania autobusów elektrycznych przez 
pantograf stał się podstawą obecnie przyjętego w Krakowie 
(a także wielu innych miastach) standardu technicznego 
dla tego rodzaju autobusów.

Linia 154, mimo że obsługiwana regularnie autobusami 
elektrycznymi, stanowiła poligon doświadczalny dla testo-
wania różnorodnych rozwiązań stosowanych przez różnych 
producentów. Chcąc w miarę możliwości uniknąć stosowa-
nia rozwiązań niszowych, a z drugiej strony nie wiedząc, 
jakie standardy w autobusach elektrycznych się upowszech-
nią, zarząd MPK SA w Krakowie zdecydował o powstrzy-
maniu się w tym czasie od kupowania autobusów elek-
trycznych, a wszystkie eksploatowane pojazdy tego typu 
były pozyskiwane metodą długookresowych wypożyczeń 
i dzierżawy. W sumie w okresie testowania przewinęło się 
przez Kraków 10 autobusów elektrycznych pochodzących 
od 6 różnych producentów.

Doświadczenia zebrane w okresie testów pozwoliły pod-
jąć przemyślaną decyzję o zakupie autobusów elektrycz-
nych. Ze względu na specyfikę linii 154 jako pierwsze zo-
stały zakupione autobusy elektryczne klasy midi. Zwycięzcą 
przetargu na zakup 4 takich autobusów został Solaris Bus 
& Coach. W dniu 2 września 2016 roku na placu przed 
dawnym budynkiem Dworca Głównego, skąd ponad 130 
lat wcześniej rozpoczęły kursowanie w Krakowie pierwsze 
tramwaje elektryczne, przekazano do ruchu pierwsze auto-
busy elektryczne będące własnością krakowskiego MPK 
SA. Były to pierwsze autobusy skompletowane w tak zwa-
nym standardzie krakowskim, czyli między innymi posia-
dające na dachu pantograf sytemu Schunk, zapewniający 
wyższe bezpieczeństwo podczas szybkiego doładowywania 
autobusów, niż było to w „systemie wiedeńskim”. Wyma-
gało to również przebudowy na nowy system stacji ładowa-
nia autobusów przy ulicy Pawiej. Nowe autobusy skierowano 
do obsługi linii 154, a posiadane wtedy pozostałe autobusy 

testowe skierowano próbnie na inne linie, przewidziane w pla-
nach do obsługi taborem elektrycznym po zakupie kolej-
nych takich pojazdów.

W 2017 roku w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych zakupiono kolejnych 20 autobusów elek-
trycznych, w tym po raz pierwszy w Polsce 3 autobusy 
przegubowe o długości 18 metrów. Dzięki tym zakupom 
MPK SA w Krakowie dysponowało w 2017 roku najlicz-
niejszą flotą autobusów elektrycznych w Polsce. Zakup ta-
boru połączony był z zamówieniem 5 stacji szybkiego łado-
wania autobusów przez pantograf Schunka. Niezależnie od 
inwestycji w ramach ZIT konieczne było stworzenie odpo-
wiedniej infrastruktury zaplecza do obsługi autobusów 
elektrycznych. Przy takiej liczbie pojazdów nie można było 
stosować doraźnych rozwiązań. Przede wszystkim koniecz-
ny był odpowiednio wyposażony plac postojowy, umożli-
wiający kilkugodzinne ładowanie każdego autobusu prą-
dem małej mocy (tzw. balansowanie), co jest niezbędne do 
prawidłowej pracy baterii w dłuższym czasie oraz zapew-
nienie w zajezdni energii elektrycznej o mocy pozwalającej 
na równoczesną pracę 20–30 ładowarek. Miejsce na taki 
plac znaleziono na terenie Stacji Obsługi Autobusów Wola 
Duchacka. Był to teren wymagający kompleksowych prac 
budowlanych, począwszy od jego odwodnienia, ustabilizo-
wania, aż po wykonanie instalacji elektrycznych wraz z ła-
dowarkami i nowej nawierzchni. W ten sposób uzyskano 
miejsce na około 30 autobusów, w tym autobusy przegubo-
we, co obecnie zapewnia pewną rezerwę na kolejne autobu-
sy elektryczne. Równocześnie MPK SA w Krakowie zaku-
piło 2 kolejne autobusy elektryczne oraz pozyskało 2 kolej-
ne stacje ładowania autobusów przez pantograf.

Obecnie MPK SA w Krakowie eksploatuje 26 autobu-
sów elektrycznych, które mogą korzystać z 8 stacji szybkie-
go ładowania zlokalizowanych w różnych punktach miasta, 
ponadto plac postojowy na Woli Duchackiej umożliwia 
wolne ładowanie (metodą plug-in) równocześnie ponad 
30 autobusów. Stanowi to dobrą bazę dla rozwoju tego ro-
dzaju transportu w najbliższych latach. W bezpośrednim 
sąsiedztwie funkcjonującego placu postojowego dla auto-
busów elektrycznych znajduje się obecnie nie wykorzysty-
wany teren po byłej kotłowni i placach składowych, który 

Fot. 8. Szybkie ładowanie autobusu Solaris U12 Electric metodą Schunka na pętli autobuso-
wej Osiedle Podwawelskie
Źródło: Zasoby własne MPK SA w Krakowie

Fot. 7. Ulica Pawia. Na stanowisku ładowania stoi autobus Rampini (z lewej) obok przejeżdża 
elektryczny Solaris (z prawej)
Źródło: Zasoby własne MPK SA w Krakowie



29

TransporT miejski i regionalny 12 2018

w przyszłości można zagospodarować na kolejne miejsca 
dla autobusów elektrycznych.

MPK SA w Krakowie jest zdecydowane rozwijać tego ro-
dzaju transport. Jest aktywnym uczestnikiem rządowego 
programu E-Bus koordynowanego przez NCBR, w ramach 
którego będzie mogło pozyskać – w zależności od dostęp-
nych środków – nawet do 150 nowych autobusów elektrycz-
nych. Ponadto krakowski przewoźnik aplikuje też w innych 
programach pozwalających uzyskać dofinansowanie zakupu 
kolejnych autobusów elektrycznych. Wypracowany w Krako-
 wie, a przyjęty także w wielu innych miastach, standard wy-
posażenia autobusów elektrycznych wymagać będzie także 
budowy kolejnych stacji szybkiego ładowania autobusów 
w rejonach miasta dotychczas pozbawionych tego rodzaju 
infrastruktury. Dlatego już teraz staraniem krakowskiego 
MPK SA oraz organizatora transportu publicznego 
w Krakowie wprowadzane są wymogi uwzględniające łado-
warki autobusów na nowo powstających i projektowanych 
dworcach przesiadkowych i pętlach autobusowych.

Wnioski i zamierzenia
Z perspektywy kilku lat doświadczeń można uznać, że na-
pęd elektryczny w pojazdach komunikacji miejskiej został 
przyjęty jako kierunek zmian systemowych środków trans-
portowych. Na taki wniosek wskazują doświadczenia po-
jazdów tramwajowych zasilane energią elektryczną, które 
od 119 lat przewożą mieszkańców Krakowa. 

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
zaczęła obowiązywać w momencie, gdy krakowska elektro-
mobilność była już po pierwszym etapie wdrażania. Kolejne 
jej etapy będą musiały się wpisać do wymagań nowych ak-
tów wykonawczych do ustawy. 

Nowym wyzwaniem dla krakowskiej elektromobilności 
będą integracja i optymalizacja posiadanych rozwiązań 
w aspekcie kosztów jej prowadzenia. Będzie to zbieżne 
z obowiązkiem, jakim na jednostki samorządu terytorialne-
go, świadczące usługę lub zlecające świadczenie usług ko-
munikacji miejskiej, nakłada ustawa o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych. Zgodnie z tą ustawą należy 
sporządzać co 36 miesięcy analizę kosztów i korzyści zwią-
zanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych, przy 
świadczeniu usług komunikacji miejskiej. Analiza ma obej-
mować analizę finansowo-ekonomiczną, oszacowanie efek-
tów środowiskowych oraz analizę społeczno-ekonomiczną. 

Być może napęd elektryczny w obecnym kształcie bę-
dzie rozwiązaniem przejściowym w kierunku wdrożenia 
wodoru jako nośnika energii w autobusach komunikacji 
zbiorowej, a w ten sposób unikniemy emisji spalin i wydłu-
żymy przebiegi pojazdów. Paliwo wodorowe zostało uznane 
przez Parlament Europejski, który poprzez swą dyrektywę 
w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zo-
bowiązał on kraje członkowskie do przyspieszenia prac 
i stworzenia krajowej ogólnodostępnej sieci infrastruktury 
paliw alternatywnych. Użytkownicy paliw ropopochod-
nych narażeni będą na dodatkowe uciążliwości związane 
z tworzonymi na terenach o zwartej zabudowie śródmiej-
skiej strefami czystego transportu, do których będą mogły 

wjeżdżać tylko pojazdy elektryczne, wodorowe lub zasilane 
gazem ziemnym.

Niewiadomych związanych z przyszłością rozwiązań 
w zakresie elektromobilności jest wiele. Każdy podmiot 
wprowadzający dziś do użytku autobusy elektryczne pono-
si ryzyko zastosowania nietrafnych rozwiązań, które mogą 
w dłuższym okresie nie sprawdzić się w praktyce eksploata-
cyjnej. Należy oczekiwać, że po pewnym czasie, trudnym 
aktualnie do określenia, upowszechnią się pewne standardy 
w zakresie ładowania, magazynowania energii elektrycznej, 
umiejscowienia czy rodzaju silników trakcyjnych. Podobnie 
jak i ukształtują się pewne typowe, powszechnie stosowane 
rozwiązania, jak choćby ma to miejsce w przypadku tram-
wajów, gdyż będzie to jednym z warunków obniżenia kosz-
tów produkcji autobusów elektrycznych. Ci, których roz-
wiązania okażą się niszowe, ryzykują koniecznością ponie-
sienia w przyszłości kosztów dostosowania swoich rozwiązań 
do powszechnie ukształtowanych standardów, zwłaszcza 
w zakresie infrastruktury ładowania autobusów. Jest to ry-
zyko, którego na obecnym etapie rozwoju elektromobilno-
ści nie sposób całkowicie wyeliminować, stąd konieczna jest 
rozwaga we wprowadzaniu autobusów elektrycznych na 
dużą skalę.
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Streszczenie: W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej 
koncepcji LUTI, tj. interakcji w zakresie użytkowania gruntów i trans-
portu. Analizie poddano przykład odcinka sieci tramwajowej w Olsztynie 
prowadzącego do kampusu uniwersyteckiego Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego na Kortowie. Studia nad dokumentami planistycznymi 
wykazały brak spójności zapisów dotyczących systemu transportowego 
i rozwoju struktury przestrzennej, które nie pozwalają na intensyfikację 
zabudowy w sąsiedztwie korytarza transportowego obsługiwanego przez 
linię tramwajową. W szczególności postanowiono się skupić na anali-
zie powiązań transportowych i przestrzennych między trzema strefami 
funkcjonalnymi Kortowa i zaproponowano trzy warianty obsługi trans-
portowej, które bazują na kreacji przestrzeni współdzielonej wzdłuż uli-
cy Oczapowskiego oraz wprowadzeniu restrykcji parkingowych. Każdy 
z wariantów zakłada inny bazowy środek transportu: autobus, tramwaj 
oraz kolej jednoszynową.
Słowa kluczowe: dostępność transportowa, planowanie przestrzenne, 
koncepcja LUTI.

koncepcja poprawy dostępności  
transportowej i powiązań przestrzennych 
na przykładzie kampusu uniwersyteckiego 
Kortowo w olsztynie1

Wprowadzenie
Inwestycje w rozwój komunikacji miejskiej w miastach są 
realizowane od lat, ale ich intensyfikacja nastąpiła dzię-
ki możliwości korzystania z funduszy europejskich. Unia 
Europejska, zgodnie z zasadą pomocniczości, stara się 
rozwijać różnego rodzaju narzędzia, które mają na celu 
zmniejszenie pejoratywnego wymiaru transportu publicz-
nego w miastach. To z kolei prowadzi do kształtowania 
zrównoważonych systemów transportowych w miastach 
i aglomeracjach [4] [6].

Efekty rozwoju sieci transportu publicznego stanowią 
przedmiot zainteresowania naukowców z całego świata. 
Nie tylko planiści transportu są zainteresowani tą dziedzi-
ną, ale także urbaniści, geografowie transportu czy decy-
denci. Zgodnie z ogólną zasadą w przypadku oceny skut-
ków inwestycji w transport publiczny uwzględnia się bez-
pośrednie skutki realizacji inwestycji, takie jak liczba 
pasażerów lub poprawa dostępności do transportu publicz-
nego. W wielu przypadkach pośrednie skutki inwestycji 
w transport publiczny, takie jak wpływ na strukturę prze-
strzenną i funkcjonalną miasta oraz transformację rynku 
nieruchomości, są pomijane. Nowa inwestycja transportu 
publicznego związana z budową nowej linii tramwajowej 
lub metra może mieć wpływ na modyfikację struktury 
przestrzennej analizowanego korytarza miejskiego. Może 
ona również wpływać na zachowania mieszkańców lub po-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018.

dejmowanie decyzji o miejscu zamieszkania, co wiąże się 
z poprawą dostępności do wysokowydajnego środka trans-
portu [7].

Badania nad interakcją użytkowania terenu  
i dostępności transportowej
Mikroekonomiczne teorie interakcji w zakresie użyt-
kowania gruntów i transportu (ang. Land Use Transport 
Interaction – LUTI) oparte na prostej zasadzie, że istnieje 
interakcja między użytkowaniem gruntów a transportem, 
można odnieść do początków lat 60. i późnych lat 50. XX 
wieku. Niezależnie od tego dokonano wielu wcześniejszych 
teorii, które dotyczyły dziedziny lokalizacji przestrzennej 
i interakcji przestrzennej [3]. W XIX wieku Von Thünen 
podjął pierwszą próbę uwzględnienia kosztów transpor-
tu w decyzjach lokalizacyjnych. Zgodnie z założeniami 
(system zamknięty, homogeniczny grunt i zerowy koszt 
wejścia/wyjścia z rynku rolnego) towar mający najwyższy 
stosunek kosztu transportu (jednej jednostki towaru na 
jednostkę odległości) do kwoty gruntu wymaganej, by wy-
produkować jedną jednostkę towaru, zajmuje lokalizacje 
najbliższe jednolitemu rynkowi [2]. Również Christaller 
(1933) i Lösch (1954) przyczyniają się do ewolucji teorii 
lokalizacji w szkole niemieckiej. Teorie te sugerują, że ist-
nieje zależność między funkcjami osadnictwa a jego loka-
lizacją przestrzenną z regularnością w strukturze rozmiesz-
czenia w systemie miejskim. Korzystając z pomysłów Von 
Thünena, Alonso wyjaśnił przypadki miejskie, w których 
wzorce równowagi pojawiają się wokół jednego ośrodka 
zatrudnienia [1].Bardziej zaawansowane modele (np. Anas 
i Xu, 1999, Chang i Mackett, 2005) przewidują dystrybu-
cję gospodarstw domowych za pomocą podejścia opartego 
na ogólnej równowadze i interakcji między użytkowaniem 
gruntów a transportem. Jednak ich złożoność znacznie 
ograniczyła ich zastosowanie.

Relacje między dostępnością a rynkiem nieruchomości 
odnotowują Coppola i Nuzzolo (2011). Z jednej strony 
przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego 
i procesy decyzyjne deweloperów, które kształtują podaż 
lokalu, wpływają na ceny nieruchomości. Z drugiej – wy-
bór lokalizacji gospodarstw domowych i firm powoduje 
przestrzenny rozkład działań społeczno-ekonomicznych na 
obszarze badań [2].

Badania nad wpływem transportu publicznego prowa-
dzone są także w Polsce. Przykładem są badania wpływu 
dostępności do linii Poznańskiego Szybkiego Tramwaju 
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(PST) na ceny mieszkań oraz na zachowania przestrzenne 
mieszkańców. Pierwsza część badań empirycznych objęła 
próbę określenia związku statystycznego między dostęp-
nością PST a cenami lokali mieszkalnych położonych w ze-
spole osiedli Winogrady [7]. W badaniach skupiono się na 
analizie bazy transakcji na rynku nieruchomości, które były 
oddalone maksymalnie 1000 m od przystanku PST. Dla 
tak zdefiniowanego zbioru przeprowadzona została esty-
macja modeli regresji dla zmiennej zależnej, którą była 
cena mieszkania wyrażona w złotych za metr kwadratowy. 
W badaniach za zmienne niezależne uznano: odległość od 
przystanku PST, odległość od centrum miasta, zmienną od-
zwierciedlającą wpływ trendu czasowego (wyrażona jako 
liczba dni, które upłynęły od pierwszej transakcji w bazie 
do zawarcia danej transakcji) oraz zmienne charakteryzują-
ce cechy mieszkania jak np. powierzchnia mieszkania, typ 
budynku, rodzaj kuchni czy tytuł własności. W analizie 
PST i osiedla Winogrady wykorzystane zostały różne meto-
dy pomiaru dostępności PST na ceny nieruchomości: mo-
dele oszacowane klasyczną metodą najmniejszych kwadra-
tów, modele opóźnienia przestrzennego (ang. spatial lag 
model) oraz modele błędu przestrzennego (ang. spatial error 
model). Model opóźnienia przestrzennego i model błędu 
przestrzennego zaliczają się do modeli ekonometrii prze-
strzennej. Wykorzystują one macierze wag przestrzennych, 
co pozwala na uwzględnienie zjawiska autokorelacji prze-
strzennej zmiennej zależnej [5]. W drugim etapie przepro-
wadzona została estymacja modeli regresji geograficznie 
ważonej (ang. geographically weighted regression, GWR).

Metoda błędu przestrzennego wykazała, że odległość od 
przystanku PST jest statystycznie istotna. Pozostałe mode-
le nie wykazały takiej zależności. Sugeruje to, że w przy-
padku poznańskich Winogradów analizowany czynnik nie 
zaliczał się do podstawowych elementów, które kształtowa-
ły ceny nieruchomości. Przyczyną tego może być niewielka 
odległość osiedla od centrum miasta czy dobry dostęp do 
innych, alternatywnych środków transportu publicznego. 
Dodatkowo badania ankietowe wykazały, że wzdłuż linii 
PST duży udział stanowią mieszkania na wynajem, co 
oznacza, że wpływ dostępności do przystanków PST może 
znajdować większe odzwierciedlenie nie w cenach nieru-
chomości, a cenach najmu – to nie zostało jednak zbadane. 
Okazuje się jednak, że o ile globalnie na całym analizowa-
nym obszarze dany czynnik może nie być istotny, o tyle 
jego większa istotność może być obserwowana lokalnie. 
W przypadku badań na osiedlu Winogrady do weryfikacji 
tej hipotezy wykorzystano regresję geograficznie ważoną. 
Wyniki pokazały, że najbardziej istotna dostępność do 
przystanku PST obserwowana jest w otoczeniu najbardziej 
oddalonego od centrum spośród analizowanych przystan-
ków, a w przypadku przystanku położonego najbliżej cen-
trum wpływ ten jest nieznaczny [7].

W przypadku badań na osiedlu Winogrady w Poznaniu 
Radzimski i Gadziński (2016) wykazali także wpływ roli 
trasy PST na kształtowanie zachowań przestrzennych. 
Badania pokazały, że osoby mieszkające bliżej trasy PST 
częściej korzystają z transportu publicznego – 33% respon-

dentów korzystało codziennie z transportu publicznego, 
a w przypadku mieszkańców osiedli położnych dalej od tra-
sy PST codziennie z transportu publicznego korzystało 
18,1% badanych. Badania wskazały także, że w sąsiedztwie 
linii PST ukształtował się rynek mieszkań na wynajem, na 
co wpływ ma dobra dostępność kampusu Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza. 

Powyższe badania w Polsce i na świecie (m.in. [2], [8], 
[10]) wskazują, że dobra dostępność transportowa może 
być jednym z kluczowych czynników decydujących o wy-
borze lokalizacji przez mieszkańców i przedsiębiorców.

kampus na kortowie – stan istniejący
Kortowo jest jedną z dzielnic Olsztyna. Najważniejszy ele-
ment w strukturze przestrzennej Kortowa stanowi kam-
pus akademicki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 
Kortowo to także tereny rekreacyjne. Kampus UWM zaj-
muje 230 ha i leży nad dwoma jeziorami, z których najpo-
pularniejszym jest Jezioro Kortowskie [11]. Prócz terenów 
akademickich, rekreacyjnych i leśnych w skład dzielnicy 
Kortowo wchodzi osiedle domków jednorodzinnych Stary 
Dwór oraz elektrociepłownia. W bliskim sąsiedztwie kam-
pusu na Kortowie znajduje się także osiedle wielorodzin-
ne – os. Mleczne (rys. 1). Wspomniane wyżej osiedle Stary 
Dwór, osiedle Mleczne oraz Kampus UWM powiązane są 
funkcjonalnie. Osiedla mieszkaniowe stanowią uzupełnie-
nie zaplecza domów akademickich na kampusie, a wielu 
studentów wybiera wynajem pokojów we wspomnianych 
osiedlach z uwagi na bliskie położenie od kampusu, zwłasz-
cza na osiedlu Mlecznym, będącym osiedlem wysokiej za-
budowy. 

Na tę chwilę kampus UWM Kortowo cechuje dobra 
obsługa komunikacyjna. Obsługiwany jest przez dziesięć 
linii autobusowych i jedną linię tramwajową (rys. 2). 
Analiza dojść pieszych 500 m do autobusu i 700 m do 
tramwaju pokazuje, że zarówno kampus na Kortowie, jak 

Rys. 1. Zespoły przestrzenne Kortowa (źródło: opracowanie własne)
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również Stary Dwór mieszczą się w zakresie dogodnego 
dojścia pieszego (rys. 3). Nieco inaczej sytuacja wygląda 
w przypadku osiedla Mlecznego, które znajduje się dalej od 
tramwaju, ale rekompensowane jest to komunikacją auto-
busową wewnątrz osiedla, tj. linia 128 [13]. Częstotliwość 
linii tramwajowej nr 3, tj. dwa kursy na godzinę w dzień 
roboczy, nie pozwala stwierdzić, że tramwaj jest podstawo-
wym środkiem transportu obsługującym kampus. 

Mimo niskiej częstotliwości linii tramwajowej obsługu-
jącej kampus ważny jest jednak sam fakt, że w reaktywo-
wanej w 2015 roku sieci tramwajowej zdecydowano się na 
wytrasowanie linii tramwajowej na Kortowo z uwagi na to, 
że kampus stanowi istotny w skali miasta generator ruchu. 
Na tę chwilę jest on jedynym obiektem uzasadniającym ist-
nienie linii tramwajowej, tj. jedynym, który jest w stanie 
zapewnić odpowiednio wysokie potoki pasażerskie na od-
cinku „uniwersyteckim” linii tramwajowej (od Alei 
Sikorskiego do Uniwersytetu). Zapisy Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
miasta Olsztyna nie pozwalają wysunąć tezy, że linia tram-
wajowa na wspomnianym wyżej odcinku będzie w stanie 
wpłynąć na intensyfikację zabudowy. W przypadku innych 
ciągów, jak np. Aleja Sikorskiego, realizacja inwestycji 
wpłynęła na zmianę struktury przestrzennej terenów rolno-
-zielonych na usługową (Galeria Warmińska). Zagęszczeniu 
uległa też zabudowa mieszkaniowa wzdłuż ulic: Witosa, 
Płoskiego czy Bukowskiego [12]. Zgodnie z zapisami stu-
dium [14] nie będzie możliwe, by nastąpił w podobny spo-
sób rozwój przestrzenny tkanki miejskiej większej inten-
sywności wzdłuż ulicy Tuwima, czyli odcinka „uniwersytec-
kiego” linii tramwajowej. Studium zakłada istnienie tam 
np. ogrodów działkowych (rys. 4). Ta funkcja użytkowania 
terenu stoi w sprzeczności z wysokosprawnym środkiem 
transportu, jakim jest tramwaj. 

Potrzeby użytkowników 
Z racji na dobrą dostępność transportową Kortowa w skali 
miasta postanowiono skupić się na powiązaniu przestrzen-
nym i poprawie dostępności transportowej w obrębie sa-
mego Kortowa, tj. pomiędzy Starym Dworem, osiedlem 
Mlecznym, a kampusem. Celem zbadania preferencji użyt-
kowników kampusu wykonano ankietę w obrębie jednej 
z grup studenckich. Próba nie była duża, ankieta pozwo-
liła jednak na zbadanie pewnych tendencji. Ankietowani 
spytani zostali m.in. o środek transportu wybierany przy 
dojeździe do kampusu. Niemal połowa badanych miesz-
kała w obrębie kampusu bądź w zasięgu dojścia pieszego. 
W przypadku pozostałych udział komunikacji indywidu-
alnej i zbiorowej był niemal równy, przy czym w przypad-
ku komunikacji zbiorowej tramwaj nie stanowił istotnego 
udziału (około 5% wszystkich podróży). 

Inwentaryzacja obszaru wykazała problemy parkingo-
we polegające na limitowanej przestrzeni, gdzie legalnie 
można zostawić pojazd. To doprowadza do blokowania 
chodników i nielegalnego parkowania. Użytkownicy prze-
strzeni kampusu zapytani o to, czy byliby w stanie zmienić 
swój środek transportu po wprowadzeniu opłaty za parko-

Rys. 4. Planowana struktura przestrzenna Kortowa wg SUiKZP (źródło: [14])

Rys. 2. Obsługa komunikacyjna Kortowa w Olsztynie (źródło: [13]) 

Rys. 3. Analiza dojść pieszych do kampusu na Kortowie (oprac.: Sylwia Rogala) 

wanie, zadeklarowali, że zmieniliby środek transportu przy 
opłacie rzędu 300–500 zł rocznie. Taką odpowiedź udzieliła 
połowa respondentów. Mniejsza opłata (100 zł) nie wpłynę-
łaby na zmianę ich przyzwyczajeń. Najwyższa z zasugero-
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wanych opłat wpłynęłaby także na zniechęcenie do pozo-
stawiania auta na kampusie i pozostawiania go poza kam-
pusem. 

W kwestii transportu zbiorowego ankietowani wskazali 
cechy, które skłoniłyby ich do skorzystania z autobusu bądź 
tramwaju. 22% wszystkich odpowiedzi dotyczyło bezprze-
siadkowości, 18% punktualności i częstotliwości kursowa-
nia, co potwierdza obserwacje związane z brakiem dobrego 
powiązania osiedla Mlecznego z kampusem i niskiej często-
tliwości linii tramwajowej. Użytkownicy kampusu zwrócili 
także uwagę na niewystarczającą liczbę miejsc postojowych 
dla rowerów na terenie kampusu, zaznaczając tym samym 
chęć wyboru roweru przy dojeździe do kampusu w przy-
padku poprawy stanu infrastruktury rowerowej.

Biorąc pod uwagę zebrane podczas inwentaryzacji dane, 
zdecydowano skupić się na zwrotowi części przestrzeni zaj-
mowanej przez samochody pieszym. Dodatkowo założe-
niem do wypracowania koncepcji jest uczytelnienie powią-
zań funkcjonalnych i poprawa powiązań transportowych 
pomiędzy Starym Dworem, kampusem a osiedlem Mlecz-
nym. W tym celu zakłada się wprowadzenie szeregu in-
strumentów zarządzania mobilnością, tj. instrumentów in-
westycyjnych w zakresie poprawy obsługi transportowej, 
instrumentów planistycznych (rekomendacja do określenia 
wskaźników parkingowych), instrumentów finansowych 
(rekomendacja do wprowadzenia opłat parkingowych na 
terenie kampusu) oraz instrumentów „miękkich”, tj. pro-
mocja innych niż samochód środków transportu, a zwłasz-
cza promocja ruchu rowerowego. 

Koncepcje projektowe
Projekt zakłada utworzenie sekwencji kieszeniowych, zie-
lonych przestrzeni publicznych (skwery, place) wspoma-
ganych dwiema przestrzeniami rekreacyjnymi (plaże przy 
Jeziorze Kortowskim). Główną osią kampusu stać się ma 
przestrzeń współdzielona (ang. shared space) nazwana robo-
czo „Oczapowskiego 2.0” z ograniczeniami wjazdu dla sa-
mochodów osobowych.

Obsługa transportowa opiera się na specjalnej, okrężnej 
linii autobusowej: Stary Dwór – osiedle Mleczne – Stary 
Dwór przez ulicę Oczapowskiego z kursami wariantowymi 
ulicą Obitza i na Słoneczny Stok. Tym samym wariant ten 
opiera się na założeniu nierozwijania sieci tramwajowej na 
Kortowie. Autobus będzie pełnił nie tylko funkcję integru-
jącą trzy strefy Kortowa, ale także będzie pełnił funkcję do-
wozową dla mieszkańców Starego Dworu i osiedla Mlecz-
nego do proponowanego węzła przesiadkowego Uniwer-
sytet – Pływalnia. 

Wariant II opiera się na rozwoju sieci tramwajowej na 
Kortowie, jednakże rezygnuje się z przebiegu tramwaju za-
proponowanego w Strategii Rozwoju Publicznego Transportu 
Zbiorowego w Olsztynie. Wariant ten zakłada korektę ukła-
du zaproponowanego w strategii na układ penetrujący ob-
szar kampusu uniwersyteckiego, tj. tramwaj wytrasowany 
przez ulicę Oczapowskiego, a dodatkowo wydłużenie tram-
waju do Starego Dworu z jednym torem z mijanką przy 
Bibliotece i pętlą uliczną (Dybowskiego–Obitza). Uzupeł-
nieniem linii tramwajowej w wariancie II jest system roweru 
kortowskiego, wspierający podsystem tramwajowy zwłasz-
cza na osiedlu Mlecznym i terenach rekreacyjnych przy 
Jeziorze Kortowskim. Tym samym proponuje się utworzenie 
czterech węzłów przesiadkowych Bike & Ride ze zwiększoną 
liczbą miejsc postojowych. Cały system wypożyczalni roweru 
kortowskiego to dziesięć punktów ze stacjami samoobsługo-
wej naprawy rowerów (rys. 7).

Ostatnim z wariantów jest wariant III – futurystyczny 
wariant kreujący UWM jako nowoczesny ośrodek akade-
micki, opierający się na niekonwencjonalnej obsłudze trans-
portowej w formie kolejki jednoszynowej (rys. 8). Inspiracją 
do tego typu obsługi kampusu uniwersyteckiego była kolej 
gondolowa „Polinka” funkcjonująca na Politechnice Wroc-
ławskiej. Wariant ten zapewnia najszybsze połączenie osiedla 

Rys. 5.  
Ulica Oczapowskiego 
(oprac.: Paulina Drużyńska)

Rys. 6. Wariant I obsługi Kortowa (źródło: opracowanie własne)
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Mlecznego z kampusem Kortowo dzięki pokonaniu proble-
mu braku połączenia między ulicą Gałczyńskiego, a aleją 
Warszawską. Podobnie jak w przypadku wariantów I i II 
główną osią kampusu ma być ulica Oczapowskiego, przy 
czym wariant ten cechuje zmniejszona dostępność do stacji 
monorail, ze względu na umieszczenie ich nad poziomem 
ulicy. Ze względu na propozycję nowego środka transportu 
w wariancie III rezygnuje się z przebiegu tramwaju zapropo-
nowanego w strategii i proponuje jego korektę, tj. przedłuże-
nie ulicą Prawocheńskiego celem wykreowania kortowskiego 
węzła przesiadkowego monorail/tramwaj nieopodal Podkowy.

Wszystkie z wariantów łączy nie tylko zaproponowana 
przestrzeń wspólna na ulicy Oczapowskiego, ale także roz-
wiązania dotyczące parkowania, a właściwie jego uporząd-
kowanie. Celem eliminacji kolizji parkowania z ruchem 
pieszym plan zakłada redukcję miejsc postojowych o około 
50% i wprowadzenie opłat za parkowanie. Koncepcja za-
kłada pozostawienie miejsc postojowych w okolicach do-
mów studenckich oraz po zewnętrznej stronie kampusu.

Podsumowanie
Mimo że dobra dostępność transportowa może być jednym 
z kluczowych czynników decydujących o wyborze lokali-
zacji przez mieszkańców i przedsiębiorców nie zawsze jest 
to możliwe przez brak spójności zapisów dokumentów pla-
nistycznych w zakresie planowania systemów transporto-
wych oraz rozwoju struktury przestrzennej miasta, co po-
kazuje przykład Olsztyna. Dobra dostępność transportowa 
jest kluczowa nie tylko w skali miast, ale także lokalnie, 
zwłaszcza w przypadku powiązanych ze sobą funkcjonalnie 
stref.
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Streszczenie: Najbardziej znana forma gwarancji usług z innych gałę-
zi transportu, którą jest Karta Praw Pasażera, w miejskim transporcie 
zbiorowym nie jest w polskich miastach określana. Organizatorzy trans-
portu zbiorowego lub operatorzy w polskich miastach ogłaszają przepi-
sy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu oraz regulaminy 
przewozu środkami komunikacji miejskiej. Zarówno w przepisach, jak 
i regulaminach pojawiają się sformułowania dotyczące praw pasażerów, 
ale są one przeplatane z obowiązkami. Rzadko jest też mowa o gwarancji 
podróży w określonych warunkach. Tłem do rozważań w artykule jest 
analiza uwarunkowań prawnych dotyczących praw pasażerów w Unii 
Europejskiej. Uwzględniając przegląd istniejących zapisów formułu-
jących prawa pasażerów w regulaminach przewozu [1], sformułowano 
wzorcowy zakres Karty Praw Pasażera w miejskim transporcie zbioro-
wym w Polsce. Może on być podstawą do tworzenia indywidualnych kart 
w poszczególnych miastach realizujących miejski transport zbiorowy.
Słowa kluczowe: transport pasażerski, miejski transport zbiorowy, 
Karta Praw Pasażera.

Wzorcowy zakres karty Praw Pasażera  
w miejskim transporcie zbiorowym1

Prawa pasażerów w unii europejskiej
Mając na uwadze potrzebę uregulowania tych kwestii, 
Komisja Europejska w 2005 r. uwzględniła zakres praw pa-
sażera2, który powinien zostać bezwzględnie wzmocniony, 
niezależnie od środka transportu i obejmować [4]:

•	 odpowiedzialność przewoźników: w przypadku śmier-
ci i odniesionych obrażeń przez pasażerów, za utratę 
lub uszkodzenie bagażu, za opóźnienia, utratę połą-
czeń i odwołania;

•	 niedyskryminujący dostęp do usługi przewozowej dla 
osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności 
ruchowej oraz obowiązkową pomoc dla tych osób;

•	 ubezpieczanie się przewoźników;
•	 informowanie pasażerów;
•	 rozpatrywanie skarg i środków odwoławczych.

Komisja proponuje przepisy zapewniające podstawowe 
prawa konsumenta oraz pełen dostęp konsumentom do infor-
macji o nich, co pozwala na zwiększenie zaufania do przewoź-
ników, zapewnienie większego poczucia bezpieczeństwa i pod-
niesienie poziomu jakości świadczonych usług. Ich wprowa-
dzenie, oprócz ujednoliconych zobowiązań przewoźników 
wobec pasażerów, jakim są odszkodowania, mają zapewnić 
osobom z ograniczoną sprawnością ruchową dostęp do usług 
transportowych. Ustalając nowe standardy obsługi pasażerów, 
nakładając na przewoźników dodatkowe obowiązki uwzględ-
nia się zarówno specyfikę poszczególnych gałęzi, jak i wytycz-
ne wspólnej polityki transportowej Unii Europejskiej [4]. 

W dokumencie COM(2011) 144 z 2011 r.3 Komisja 
Euro pejska wyraża wsparcie dla wzmocnienia praw pasaże-
rów, które mają przyczynić się do podniesienia jakości i wia-
rygodności usług. Głównymi inicjatywami w zakresie praw 
pasażera są:

•	 opracowanie jednolitej interpretacji prawodawstwa 
UE w zakresie praw pasażerów;

•	 ustalenie wspólnych zasad mających zastosowanie do 
praw pasażerów we wszystkich środkach transportu, 
w szczególności prawa do informacji, oraz dalszego do-
precyzowania obowiązujących praw (na późniejszym 
etapie rozważa się przyjęcie jednego rozporządzenia 
ramowego UE obejmującego prawa pasażerów we 
wszystkich środkach transportu);

2 Wzmocnienie praw pasażera w Unii Europejskiej, Komunikat Komisji Parlamentu 
Europejskiego i Rady COM(2005) 46 z 16.02.2005 r.

3 Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia kon-
kurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Komunikat Komisji Parlamentu 
Europejskiego i Rady COM (2011) 144 z dnia 28.03.2011 r. 

idea karty Praw Pasażera
Najbardziej znaną formą gwarancji usług w transporcie pa-
sażerskim jest Karta Praw Pasażera. Jej punktem odniesienia 
jest założenie, że pasażer oczekuje usług o pewnej jakości i nie 
interesuje go, w jaki sposób przewoźnik zaspokoi jego wyma-
gania. Karta Praw Pasażera ma zagwarantować, że dotrze on 
w każdym przypadku do celu podróży w obiecanym terminie, 
w warunkach nie gorszych niż określonych w gwarancji [2]. 

Karty Praw Pasażera przyczyniają się do wzrostu praw 
klientów i oferowanego odszkodowania, gdy usługi nie są 
należycie wykonane. Dzięki ich wprowadzeniu, pasażero-
wie wiedzą, czego mogą oczekiwać od przewoźnika oraz 
w jaki sposób mogą dochodzić roszczeń w przypadku nie-
dotrzymania warunków z jego strony. Ułatwiają klientom 
wypowiadanie opinii bądź sugerowanie udoskonaleń. 
Natomiast przewoźnik, dzięki wdrożeniu Karty Praw 
Pasażera, zyskuje wiele w oczach klienta, ponieważ pokazu-
je, że poważnie traktuje swoje zadanie, jakim jest zapewnie-
nie odpowiedniego poziomu jakości usług przewozowych. 

Pierwsze Karty Praw Pasażera w miejskim transporcie 
zbiorowym w świecie funkcjonowały już w latach 90. XX 
wieku [3]. Doświadczenia z ich wprowadzenia uczą, że pla-
nując Kartę Praw Pasażera, dobrze jest zaplanować szerokie 
badanie opinii pasażerów, pomimo dużego zróżnicowania 
ich poglądów na temat gwarancji. Przygotowanie jej wy-
maga dłuższego czasu i przekonania o celowości jej zastoso-
wania. Niezwykle ważna jest odpowiednia praca z media-
mi, dzięki której informacje o jej istnieniu dotrą do jak naj-
większej liczby pasażerów. 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018.
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•	 poprawa jakości transportu dla osób starszych, pasa-
żerów o ograniczonej zdolności poruszania się i nie-
pełnosprawnych; 

•	 uzupełnienie ustanowionych ram prawnych dotyczą-
cych praw pasażerów o środki obejmujące pasażerów 
podróżujących wieloma środkami transportu z wyko-
rzystaniem zintegrowanych biletów zakupionych w ra-
mach umowy pojedynczego zakupu; 

•	 uwzględnienie norm w zakresie jakości opieki w umo-
wach dwustronnych i wielostronnych dotyczących 
wszystkich rodzajów transportu, rozszerzenie praw 
pasażerów również w kontekście międzynarodowym.

W gałęziach transportu — lotniczym4, kolejowym5, dro-
gowym w zakresie przewozów autobusowych i autokaro-
wych6, wodnym7 — istnieją międzynarodowe uregulowania, 
które określają zobowiązania przewoźników danego sektora 
do zapewnienia pasażerom określonych praw. Polskie akty 
prawne przenoszą te uregulowania do polskiego prawa.

Miejski transport zbiorowy nie doczekał się jak dotąd 
uregulowań wspólnotowych, jednak Komisja Europejska 
dostrzega potrzebę rozszerzenia środków ochrony pasaże-
rów we wszystkich gałęziach transportu. W związku z tym 
należy się spodziewać propozycji rozwiązań w odniesieniu 
do środków miejskiego transportu zbiorowego [1, 4].

Próby sformułowania karty Praw Pasażera w polskich miastach 
W 1998 roku na II Ogólnopolskiej Konferencji „Komu-
nikacja Miejska” w Łodzi poruszono kwestie nowego podej-
ścia do jakości miejskiego transportu zbiorowego poprzez 
wprowadzenie Karty Praw Pasażera [3]. Pierwszym prak-
tycznym przykładem utworzenia karty była Karta Praw 
Pasażera komunikacji zbiorowej w Łodzi [3]. Uwzględniała 
ona nawet rekompensaty za opóźnienia w wysokości kosztu 
przejazdu taksówką, ale ostatecznie nie została przyjęta przez 
Radę Miasta. 

W Krakowie w ramach inicjatywy CiViTAS CARAVEL 
[5] jednym z zadań badawczych był projekt Karty Praw 
Pasażera komunikacji zbiorowej w Krakowie [6]. Przygo-
towania poprzedziły szerokie konsultacje dotyczące funkcjo-
nowania przepisów i regulaminów związanych z transportem 
zbiorowym. Prace skończyły się teoretycznymi rozważaniami 
nad potencjalnym zakresem Karty Praw Pasażera. Nie została 
ona wdrożona ze względu na brak pomysłu na zapis prawa do 
rekompensaty za niewykonany lub wykonany z opóźnieniem 
przejazd.

4 Rozporządzenie (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasaże-
rów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóź-
nienia lotów oraz Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób 
o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą. 

5 Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23.10.2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 181/2011 z dnia 16 lu-
tego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym.

7 Rozporządzenie (UE) nr 1177/2010 z dnia 18 grudnia 2012 r. o prawach pasaże-
rów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową.

W Warszawie zaplanowano wprowadzenie Karty Praw 
Pasażera, która miała zastąpić dotychczasowy regulamin 
obowiązków. Plan ten jednak nie doczekał się realizacji8. 

Prawa pasażerów miejskiego transportu zbiorowego  
w Polsce w obowiązujących przepisach porządkowych 
i regulaminach przewozu
W artykule [1] dokonano analizy zapisów określających 
prawa i obowiązki pasażerów oraz przewoźników we 
wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce. Prawa te za-
pisane są w przepisach porządkowych w zakresie przewo-
zu osób i bagażu (Gorzów Wlkp., Łódź, Kraków, Rzeszów, 
Gdańsk, Olsztyn, Szczecin), bądź w regulaminach prze-
wozu środkami komunikacji miejskiej (pozostałe miasta). 
Określają one warunki przewozu osób, bagażu i zwierząt 
w środkach komunikacji miejskiej. Pasażerowie kierujący 
pojazdami oraz personel nadzoru ruchu komunikacji miej-
skiej i osoby upoważnione do kontroli biletów obowiązani 
są przestrzegać postanowień powyższych dokumentów. 

Jedynie w 6 miastach wojewódzkich w Polsce, tj.: w Lub-
linie, Łodzi, Krakowie, Białymstoku, Poznaniu i Szczecinie, 
prawa pasażera zostały zapisane w osobnych rozdziałach doku-
mentów – „Prawa i obowiązki pasażera”. Jednak najbardziej 
rozbudowanym punktem tych rozdziałów są obowiązki bądź 
zakazy nakładane na pasażera, a nie ich prawa. Poza tym roz-
działem prawa pasażera znajdują w różnych rozdziałach doku-
mentów i często są niejawnie zapisane. Nie wynikają one tylko 
z jednoznacznie brzmiących zapisów, lecz należy je odczytywać 
na podstawie zobowiązań przewoźnika wobec pasażera oraz 
innych zawartych informacji. 

Dokumenty w zależności od miasta znacznie różnią się od 
siebie. Składają się z rozmaitych rozdziałów oraz niejednakową 
ich liczbą. Niektóre dokumenty mają bardzo rozbudowane 
rozdziały, zawarte w nich przepisy są szczegółowe, natomiast 
w innych jest mało rozdziałów, są krótkie, a przepisy uogólnio-
ne. Większość z nich zawiera informacje dotyczące m.in.:

•	 postanowień ogólnych, w których wyjaśnione i zdefi-
niowane są określenia użyte w dokumentach,

•	 ogólnych zasad wykonywania przewozu,
•	 warunków przewozu osób i bagażu,
•	 odpowiedzialności za szkody,
•	 konsekwencji wynikających z braku ważnego biletu,
•	 trybu składania skarg, reklamacji,
•	 informacji o postępowaniu kontroli biletowej i upraw-

nień kontrolera,
•	 zasad korzystania z biletów, 
•	 zobowiązań przewoźnika wobec pasażera9,
•	 praw i obowiązków pasażera oraz przewoźnika.

8 Źródło: http://tvnwarszawa.tvn24.pl/print/informacje,news,rewolucja-w-komunikacji- 
-pasazer-bedzie-mial-prawa,26671.html

9 Ostatnie interpretacje ustawy Prawo przewozowe pokazują, że osoby korzystające 
z usług transportu zbiorowego mają prawo do rekompensaty za opóźnienie lub 
odwołanie regularnie kursującego pojazdu (np. zwrot kosztów poniesionych na 
taksówkę). Zgodnie z nią przewoźnik ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego 
wykonania umowy przewozu osób, jednak pod warunkiem, że stało się to z jego 
winy, a nie w następstwie zdarzeń niezależnych od niego (np. zamieci śnieżnej). 
W praktyce jednak udowodnienie winy przewoźnikowi nie jest łatwym zadaniem. 
Niektórzy przewoźnicy domagają się, by pasażer udowodnił, że zamówienie taksówki 
było konieczne (np. spóźnienie do pracy czy na samolot). W efekcie rekompensatę za 
opóźnienia uzyskuje niewiele osób.
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We wszystkich nieuregulowanych dokumentami spra-
wach oraz w kwestii roszczeń z tytułu umowy przewozu 
pasażerowie mają prawo do zastosowania przepisów kodek-
su cywilnego oraz Ustawy prawo przewozowe.

Po dokonaniu przeglądu obowiązujących przepisów po-
rządkowych i regulaminów przewozu transportem zbioro-
wym we wszystkich wojewódzkich miastach w Polsce [1] 
można wysnuć następujące wnioski: 

•	 jest niewiele jednoznacznie brzmiących zapisów praw 
pasażera, natomiast nadmiar obowiązków bądź zaka-
zów nakładanych na pasażera; 

•	 prawa pasażera trzeba odczytywać jako niejawnie za-
pisane na podstawie zobowiązań przewoźnika wobec 
pasażera oraz zawartych informacji znajdujących się 
w różnych częściach dokumentów;

•	 są liczne zastrzeżenia, odstępstwa, wyjątki, które 
ograniczają prawa pasażera;

•	 rozdziały w przepisach porządkowych i regulaminach 
przewozu są często źle uporządkowane, przez co stają 
się mało czytelne dla pasażera;

•	 prawa w różnych miastach są wzajemnie sprzeczne – 
często to, co w jednym mieście jest prawem, w innym 
zakazem (np. prawo do przewozu roweru).

Propozycja zapisów karty Praw Pasażera (wzorzec karty)
Próba uporządkowania praw należy do zadań Karty Praw 
Pasażera, która gwarantuje prestiż i właściwy status prawny 
funkcjonowania miejskiego transportu zbiorowego. Jej przyję-
cie przez miasto stawia je na równi z najbardziej nowoczesnymi 
miastami w Europie pod względem jakości obsługi pasażerów. 
Wprowadzenie przepisów, które będą zapewniać prawa pasa-
żerów oraz dostęp do nich, pozwoli na zwiększenie zaufania do 
przewoźników i podniesienie poziomu jakości świadczonych 
usług przewozowych. Upowszechnienie Karty Praw Pasażerów 
wpłynie też na podniesienie poziomu znajomości praw przez 
pasażerów – przeprowadzone badania przedstawione w pracy 
[7] wskazały niską ich znajomość. Uszczegółowienie praw za-
pisanych w karcie oraz warunki ich stosowania powinny być 
wyjaśniane w regulaminach przewozu. 

Zaproponowany w artykule wzorzec Karty Praw 
Pasażera miejskiego transportu zbiorowego obejmuje 6 
grup praw związanych z: 
1. przewozem, 
2. przewozem bagażu,
3. biletami za przewóz,
4. kontrolą biletową, 
5. dochodzeniem roszczeń, 
6. informacją dotyczącą funkcjonowania miejskiego trans-

portu zbiorowego.

Prawa związane z przewozem
Prawa te dotyczą warunków przewozu, wsiadania, wysia-
dania, w tym na przystankach „na żądanie”, zajmowania 
miejsc, szczególnych zachowań osób niepełnosprawnych10 

10 Zgodnie z Kartą Praw Osób Niepełnosprawnych uchwaloną przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 sierpnia 1997 r. osoba niepełnosprawna ma prawo 

i osób z ograniczoną mobilnością oraz obsługi przez kie-
rowcę. Prawa te można zawrzeć w dziesięciu punktach:
1.1.  Pasażer ma prawo do przewozu przez przewoźników 

świadczących usługi w transporcie zbiorowym.
1.2.  Pasażer ma prawo do punktualnego, zgodnego z roz-

kładem jazdy, przewozu z zastrzeżeniem, odpowie-
dzialności przewoźnika za szkody wynikające z wa-
runków drogowych oraz sytuacji losowych.

1.3.  Pasażer ma prawo do przewozu w komfortowych wa-
runkach dotyczących temperatury oraz widoczności 
wewnątrz pojazdu. 

1.4.  Pasażer ma prawo ma prawo do kulturalnej, z posza-
nowaniem godności osobistej, obsługi przez kierowcę.

1.5.  Pasażer ma prawo wsiadać do pojazdu i wysiadać z nie-
go wszystkimi drzwiami przeznaczonymi do tego celu. 

1.6.  Pasażer ma prawo wysiadać na przystankach ozna-
czonych „na żądanie”, po wcześniejszym uprzedzeniu 
o tym kierującego pojazdem poprzez naciśnięcie od-
powiednio oznakowanego przycisku. 

1.7.  Pasażer ma prawo wsiadać na przystanku oznaczonym 
„na żądanie” po uprzednim zasygnalizowaniu tego 
prowadzącemu pojazd poprzez podniesienie ręki. 

1.8.  Pasażer z ograniczoną mobilnością, w tym niepełno-
sprawny lub z dzieckiem na ręku, ma prawo zająć 
specjalnie wyznaczone dla nich miejsca. 

1.9. Pasażer niepełnosprawny ma prawo swobodnego prze-
mieszczania się miejskim transportem zbiorowym i po-
wszechnego korzystania ze środków transportu.

1.10. Pasażer z ograniczoną mobilnością ma prawo oczeki-
wać od przewoźnika dostosowywania pojazdu do 
swoich potrzeb.

Prawa związane z przewożeniem bagażu
Prawa te dotyczą przewożenia bagażu podręcznego, rowe-
rów i zwierząt. Prawa te można zawrzeć w trzech punktach:
2.1. Pasażer ma prawo przewozić w pojazdach bagaż pod-

ręczny, nie może on jednak zajmować miejsc przezna-
czonych do siedzenia.

2.2. Pasażer ma prawo przewozić w pojazdach zwierzęta do-
mowe, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia 
ich w pojeździe, tak aby nie utrudniały przejścia i nie 
narażały na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów.

3.3. Pasażer ma prawo do przewozu w pojazdach rowerów 
na zewnętrznych bagażnikach przystosowanych do 
tego celu oraz wewnątrz pojazdu, o ile nie będą utrud-
niały przejścia i nie będą narażały na zanieczyszczenie 
odzieży innych pasażerów

Prawa związane z biletami za przewóz 
Prawa te dotyczą nabywania biletów, korzystania z nich w sy-
tuacjach awaryjnych oraz zwracania ich przy planowanej prze-
rwie z korzystania. Prawa te można zawrzeć w 6 punktach:

m.in. do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do 
urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, swobodnego 
przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu do 
informacji, możliwości komunikacji międzyludzkiej.
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3.1. Pasażer ma prawo nabyć bilet za pośrednictwem jednego 
ze sposobów sprzedaży określonych przez organizatora 
transportu zbiorowego. 

3.2. Pasażer ma prawo nabyć bilet z uwzględnieniem swo-
jego prawa do ulg państwowych i gminnych stosowa-
nych w taryfie organizatora transportu zbiorowego.

3.3. Pasażer ma prawo do kontynuowania jazdy w razie 
awarii lub uszkodzenia pojazdu na podstawie tego sa-
mego biletu następnym pojazdem tej samej linii lub 
innej linii, przebiegającej tą samą trasą, albo pojazdem 
zastępczym podstawionym przez przewoźnika. 

3.4. Pasażer ma prawo do kontynuowania jazdy na linii 
w przypadku awarii pojazdu lub kolizji drogowej po-
mimo upływu czasu określonego na bilecie czasowym.

3.5. Pasażer ma prawo do przewozu liniami zastępczymi 
lub tymczasowymi, uruchamianymi na czas planowa-
nych remontów dróg i torowisk tramwajowych, na 
podstawie nabytego biletu na linie podstawowe. 

3.6. Pasażer ma prawo do zwrotu biletu okresowego imien-
nego w przypadku planowanej przerwy w korzystaniu 
z niego i zwrotu proporcjonalnej części opłaty za bilet.

Prawa związane z kontrolą biletów
Prawa te dotyczą zachowań osób kontrolujących oraz wy-
sokości dodatkowej opłaty w przypadku nieposiadania 
przez pasażera ważnego biletu przy sobie. Prawa te można 
zawrzeć w pięciu punktach:
4.1. Pasażer ma prawo do kulturalnej, z poszanowaniem 

godności osobistej kontroli biletowej. 
4.2. Pasażer ma prawo zażądać od osoby kontrolującej bile-

ty okazania legitymacji uprawniającej tę osobę do 
przeprowadzania kontroli.

4.3. Pasażer ma prawo w przypadku nieposiadania ważne-
go biletu poddać się czynności kontrolnej poza pojaz-
dem, jeśli jego zachowanie nie przejawia agresji.

4.4. Pasażer ma prawo po przeprowadzaniu czynności kon-
trolnych i nałożenia opłaty dodatkowej do kontynu-
owania podróży tym samym pojazdem. 

4.5. Pasażer ma prawo do obniżenia nałożonej opłaty dodat-
kowej, jeżeli przedłoży w siedzibie przewoźnika, w ko-
mórce wskazanej na pokwitowaniu lub wezwaniu do 
uiszczenia opłaty dodatkowej, nie okazany w czasie kon-
troli ważny imienny bilet okresowy bądź dokument 
uprawniający do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu. 

Prawa związane z dochodzeniem roszczeń
Prawa te dotyczą składania skarg i reklamacji u organiza-
tora transportu zbiorowego, operatora lub przewoźnika. 
Prawa te można zawrzeć w pięciu punktach:
5.1. Pasażer ma prawo do składania skarg i reklamacji wyni-

kających z realizacji usług w zakresie miejskiego trans-
portu zbiorowego przez operatora lub przewoźnika.

5.2. Pasażer ma prawo do składania skarg na odpowiedź 
operatora lub przewoźnika albo na brak ich odpowiedzi 
na skargę.

5.3. Pasażer ma prawo do informacji na temat uzyskanej decy-
zji o rozstrzygnięciu swojej skargi, reklamacji w ściśle okre-
ślonym terminie od dnia przyjęcia skargi bądź reklamacji.

5.4. Pasażer ma prawo do odwołania od wezwania do za-
płaty, wniosku o anulowanie lub odroczenie należności 
za przejazd bez biletu.

5.5. Pasażer ma prawo do otrzymania zadośćuczynienia (re-
kompensaty finansowej) za straty poniesione wskutek nie 
dotrzymania zobowiązań przewoźnika wobec pasażera.

Prawa związane z informacją dotyczącą funkcjonowa-
nia transportu publicznego
Prawa te dotyczą informacji o systemie transportu zbioro-
wego, w szczególności o rozkładach jazdy pojazdów. Prawa 
te można zawrzeć w pięciu punktach:
6.1. Pasażer ma prawo do informacji o funkcjonowaniu sys-

temu transportu zbiorowego.
6.2. Pasażer ma prawo do informacji ułatwiającej planowa-

nie podróży na stronach internetowych organizatora 
transportu, operatora lub przewoźnika.

6.3. Pasażer ma prawo do uzyskiwania odpowiedzi od orga-
nizatora transportu, operatora lub przewoźnika na 
wszystkie zadawane pytania i uwagi.

6.4. Pasażer ma prawo do uzyskania informacje o koniecz-
ności opuszczenia pojazdu oraz o warunkach kontynu-
owania przerwanej podróży w przypadku awarii pojaz-
du lub zatrzymania ruchu.

6.5. Pasażer ma prawo do informacji ułatwiających podró-
żowanie na przystankach i w pojazdach.

Podsumowanie
Tłem do rozważań w artykule jest analiza uwarunkowań 
prawnych dotyczących praw pasażerów w Unii Europejskiej 
oraz przegląd istniejących zapisów formułujących prawa pa-
sażerów w regulaminach przewozu w miastach wojewódz-
kich w Polsce [1]. Zaproponowany w artykule wzorzec Karty 
Praw Pasażera miejskiego transportu zbiorowego obejmuje 
6 grup praw związanych z przewozem, przewozem baga-
żu, biletami za przewóz, kontrolą biletową, dochodzeniem 
roszczeń i informacją dotyczącą funkcjonowania miejskiego 
transportu zbiorowego. Wzorzec ten może być podstawą do 
tworzenia indywidualnych kart w poszczególnych miastach 
realizujących miejski transport zbiorowy
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