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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Bryniarska Zofia, Daniel Klaudia
Analysis of Public Transport Operation During Renovation of the Józef 
Piłsudski Bridge in Nowy Sącz
Abstract: Road investments, especially those related to the 
reconstruction of the street network, are a hindrance for both 
residents and organizers of mass public transport. The problem 
refers not only to national and provincial roads, but also those 
located in smaller towns. Renovated objects have often a signifi-
cant impact on the functioning of traffic in the city. Therefore, 
during their modernization, alternative detour routes should be 
properly planned and convenient form of substitute communica-
tion should be provided. The  article analyses the functioning of 
substitute communication for the duration of the reconstruction 
of the Józef Piłsudski Bridge in Nowy Sącz. Due to the non-
standard solution – as for the area of Sadecczyzna, the main focus 
was on the railway communication. The results of measurements 
of the vehicle’s full capacity in subsequent courses on a working 
day and on Saturday, as well as marketing research of train pas-
sengers with this type of substitute communication have been 
presented.
Also a solution have been proposed which could be implemented 
when the reconstruction of the road bridge will be completed.
Key words: public transport, replacement communication, rail trans-
port. 

Anton Pashkevich, Jacek Bartusiak, Piotr Lenik
Analysis of offers of the BlaBlaCar carpooling service on the example of 
travel from / to Krakow
Abstract: Nowadays there are new solutions improving people’s 
mobility constantly appearing. Also the existing means of trans-
portation are being improved. They are promoted, tested and 
implemented worldwide. Unfortunately, assessing the effective-
ness of their operation or impact on existing systems is often 
difficult due to the lack of available data or the possibility to 
obtain necessary data from the suppliers of these solutions. The 
purpose of the article is to analyze travel offers of one of the 
modern transport solutions – carpooling – basing on the data 
obtained from the BlaBlaCar website. In addition to the general 
presentation of how this solution and its users work, this analysis 
focuses on comparing BlaBlaCar’s offers with traditional public 
transport offers.
Key words: carpooling, BlaBlaCar, mobility.

Magdalena Szpórnóg
Analysis of transport by bus delivery lines in the municipalities of Wieliczka, 
Świątniki Górne and Gdów
Abstract: The aim of the article is to analyze and evaluate operating 
of bus delivery lines in the areas of Wieliczka, Świątniki Górne and 
Gdów municipalities. The lines transport inhabitants of distant vil-
lages to the Wieliczka railway station. All delivery lines have been 
described. Presentation includes: passenger flows, punctuality of 
bus departures from the Wieliczka Rynek Kopalnia stop and acces-
sibility zones for bus stops and the railway station.
Key words: passenger transport, public transport, private carrier.

Tomasz Szelukowski
Analysis of the independent public transport networks in selected cities with 
a population of less than 20 000 inhabitants
Abstract: The aim of the article is to present the latest public trans-
port systems launched between 2016 and 2018. The article covers 
only the analysis of independent networks that are not linked to 
agglomeration transport systems. The analysis takes into account 
adopted models of transport organization, course of transport 
routes, availability of transport stops, time range of transport opera-
tions, volume of operational work and tariff-ticketing systems.
Key words: collective transport, public transport, medium-sized cities.

Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Aneta Szczygieł
Analysis of the use of passenger terminal capacity in Kraków Airport with 
the reference to the service quality standards
Abstract: The growth in air traffic in recent years has led to prob-
lems with capacity to handle air transport. There are problems with 
high volumes of air traffic and aircraft, but above all with overload-
ing of passenger traffic at many airports. Insufficient airport capac-
ity may significantly reduce airports development. The article pre-
sents an analysis of the capacity of the passenger terminal at the John 
Paul II International Airport in Krakow (MPL), taking into account 
the standards of passenger service quality in its particular zones rec-
ommended by the International Air Transport Association (IATA). 
Kraków Airport was chosen because of the recent very rapid increase 
in the number of passengers checked in and the significant expansion 
of the passenger terminal. The analysis allows the identification of 
bottlenecks in the passenger terminal and may facilitate the search for 
solutions improving the terminal capacity until its further expansion.
Key words: passenger terminal, air transport, travel comfort, ca-
pacity of passenger terminal.

Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci w dniu 14 października br.  Profesora Tadeusza Dyra, członka Redakcji Transportu 
Miejskiego i Regionalnego, kierownika Katedry Ekonomii, prodziekana  ds. nauki oraz kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale 
Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego  w Radomiu.  
Składam wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim.

Wiesław Starowicz, Redaktor Naczelny TMiR 
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Warszawska 24, 31-155 Kraków, 
e-mail: z_bryn@pk.edu.pl
DANIEL KLAUDIA
inż., absolwentka studiów I 
stopnia kierunek: Transport, 
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klaudia.daniel.07@gmail.com

Streszczenie: Inwestycje drogowe, zwłaszcza te związane z przebudową 
sieci ulic, stwarzają utrudnienia zarówno dla mieszkańców, jak i organi-
zatorów publicznego transportu zbiorowego. Problem dotyczy nie tylko 
dróg o charakterze krajowym i wojewódzkim, ale także tych zlokali-
zowanych w mniejszych miastach. Remontowane obiekty mają często 
znaczący wpływ na funkcjonowanie ruchu drogowego i przemieszczenia 
pieszych lub rowerzystów. Dlatego w czasie trwania ich modernizacji 
należy odpowiednio zaplanować alternatywne trasy objazdów oraz za-
pewnić dogodną formę komunikacji zastępczej. W artykule omówiono 
funkcjonowanie komunikacji zastępczej w czasie trwania przebudowy 
mostu im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu. Z uwagi na niestan-
dardowe rozwiązanie, jak na teren Sądecczyzny, skupiono się głównie 
na połączeniu kolejowym. Przedstawiono wyniki pomiarów zapełnienia 
pojazdu w kolejnych kursach w dniu roboczym i w sobotę, a także ba-
dań marketingowych pasażerów pociągu o tym rodzaju komunikacji 
zastępczej. Zaproponowano również rozwiązanie, które mogłoby zostać 
wdrożone po zakończeniu przebudowy mostu drogowego.
Słowa kluczowe: publiczny transport zbiorowy, komunikacja zastępcza, 
transport kolejowy. 

Analiza funkcjonowania publicznego  
transportu zbiorowego podczas trwania  
remontu mostu im. Józefa Piłsudskiego  
w Nowym Sączu1

tego rozwiązania, jak i rzeczywiste czasy przejazdów, wskaź-
niki dotyczące m.in. średniej liczby przewiezionych pasaże-
rów w komunikacji zastępczej tzn. pociągiem.

Opis inwestycji most im. Józefa Piłsudskiego
Przeprawa mostowa przez rzekę Dunajec, w ciągu ulicy 
Legionów, została wybudowana w roku 1959, w miejsce 
zniszczonej podczas II wojny światowej pierwotnej kon-
strukcji. Stanowi ona tradycyjne i najwygodniejsze połą-
czenie drogowe przez rzekę dzielnicy Heleny oraz gminy 
Chełmiec z Nowym Sączem. W ostatnich latach zostało 
ono uzupełnione przeprawą w ciągu obwodnicy północnej 
Nowego Sącza. Prace remontowe okazały się koniecznością, 
ponieważ z jednej strony obiekt ma duże znaczenie dla spo-
łeczności lokalnej, a z drugiej stan techniczny obiektu nie 
pozwalał na jego dalsze użytkowanie. Ponadto liczba pasów 
ruchu nie była wystarczająca i w godzinach szczytu powsta-
wały utrudnienia w ciągu trasy obejmującej most i wystę-
powała kongestia transportowa, która oddziaływała na inne 
części miasta. 

W 2010 roku zostały co prawda wykonane prace tech-
niczne, związane z wymianą nawierzchni, ale jednak koniecz-
ne okazało się wprowadzenie ograniczenia dopuszczalnej 
masy całkowitej przejeżdżających pojazdów do 15 ton. 
W tym czasie złożono wniosek o pozwolenie na budowę no-
wego mostu. Jednocześnie w Nowym Sączu realizowana była 
inwestycja związana z budową północnej obwodnicy miasta, 
która stworzyła dodatkową przeprawę przez Dunajec. Trzeba 
przyznać, że jej ukończenie przyczyniło się do przejęcia części 
ruchu drogowego oraz zredukowania liczby pojazdów cięża-
rowych przejeżdżających przez miasto.

Remont mostu im. Józefa Piłsudskiego spowodował 
zmiany układu komunikacyjnego ulic: Krakowskiej, 
Legionów, Bulwaru Narwiku w Nowym Sączu. Inwestycja 
zlokalizowana jest w ciągu dróg krajowych nr 34 oraz 
nr 75. Projekt był częściowo finansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko na lata 2014–2020. Całkowita war-
tość projektu wynosiła 90 813 990,00 PLN, z czego tylko 
13 622 098,50 PLN stanowiło wkład własny gminy. 
Jednostką realizującą był Miejski Zarząd Dróg w Nowym 
Sączu, a beneficjentem projektu Miasto Nowy Sącz. 

Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności trans-
portowej miejscowości leżących poza Transeuropejską 

Wprowadzenie
Problem modernizacji infrastruktury drogowej dotyczy 
nie tylko dróg o charakterze krajowym i wojewódzkim, 
ale także tych zlokalizowanych w mniejszych miastach. 
Przykładem takiej inwestycji była przebudowa mostu im. 
Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu. Z uwagi na przyjętą 
niestandardową dla regionu sądeckiego formę komunikacji 
zastępczej zdecydowano się na analizę tego przypadku.

Celem artykułu jest przedstawienie funkcjonowania 
publicznego transportu zbiorowego w Nowym Sączu 
podczas trwania remontu mostu im. Józefa Piłsudzkiego. 
Wskazany obiekt ma istotne znaczenie dla transportu in-
dywidualnego, jak i zbiorowego. Czasowe wyłączenie go 
z użytkowania wiązało się ze znaczącymi utrudnieniami 
komunikacyjnymi. Oddziaływanie dotyczyło nie tylko 
mieszkańców Nowego Sącza i Chełmca, ale także miesz-
kańców innych miejscowości wchodzących w skład m.in. 
gminy Chełmiec. 

W artykule przedstawiono ofertę komunikacji zastęp-
czej w tym rejonie, a szczególnie połączenia pociągiem kur-
sującym na trasie Nowy Sącz Główny–Nowy Sącz Miasto–
Nowy Sącz Chełmiec. Pokazane zostaną również wyniki 
badań marketingowych dotyczących opinii użytkowników 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019. Wkład autorów w publikację Z. Bryniarska 
50%, K. Daniel 50%
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Siecią Transportową, a także uspokojenie ruchu drogo-
wego w obrębie miasta i przeniesienie go na odcinki za-
miejskie. W wyniku prowadzonych prac modernizacyj-
nych oczekuje się poprawy jakości środowiska na terenie 
miasta Nowy Sącz, wzrostu poziomu bezpieczeństwa 
drogowego oraz podniesienia atrakcyjności inwestycyj-
nej regionu. 

Zakres projektu obejmował rozbiórkę istniejącego mostu 
oraz zastąpienie go nową konstrukcją. Zmiana nastąpiła 
również w ciągu DK34 oraz infrastrukturze rowerowej i pie-
szej. Przebudowane zostały także skrzyżowania zlokalizowa-
ne w rejonie ulic Bulwar Narwiku–Tarnowska–Legionów 
oraz ulic Krakowska–Starowiejska–Dunajcowa. Plan projek-
tu inwestycji przedstawiono na rysunku 1. 

Przebudowa mostu trwała od końca października 
2017 roku do 9 maja 2019, kiedy uroczyście dokonano 
symbolicznego otwarcia nowego mostu heleńskiego2.

Obsługa mieszkańców komunikacją zastępczą  
w rejonie mostu im. Józefa Piłsudskiego
W dniu 7 maja 2018 roku nastąpiło wyłączenie z ruchu 
remontowanego mostu i od tego dnia wprowadzono za-
stępczą komunikację kolejową, czyli połączenie pociągiem, 
uruchomione na stałej trasie Nowy Sącz Główny–Nowy 
Sącz Miasto–Nowy Sącz Chełmiec. W wyniku przetargu 
połączenie było obsługiwane przez kolejowego przewoź-
nika tzn. oddział małopolski Przewozów Regionalnych. 
Komunikacja zastępcza została odwołana 15 maja 
2019 roku (w kilka dni po otwarciu nowego mostu)3. Trasa 
połączenia została przedstawiona na rysunku 2.

Zasadnicza część trasy – pomiędzy przystankami Nowy 
Sącz Miasto i Nowy Sącz Chełmiec – wynosiła zaledwie 
1,486 km, natomiast dojazd do stacji Nowy Sącz Główny 
– 2,638 km (razem 4,124 km) i w zależności od lokalizacji 
przystanku początkowego była pokonywana w około 4 lub 
6 minut. 

Oferta przewozowa zapewniała po 20 kursów dzien-
nie w obu kierunkach (na zasadniczej części trasy). W dni 
robocze pierwszy przejazd pociągu rozpoczynał się o go-
dzinie 5:50 ze stacji początkowej Nowy Sącz Główny. 

2 https://gazetakrakowska.pl/nowy-sacz-nocne-otwarcie-mostu-helenskiego-z-
fajerwerkami-i-bezalkoholowym-szampanem-zdjecia/ar/c3-14117669

3 https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/nowy-sacz-koniec-kolei-
miejskiej-wroci-w-nowej-formule--61739.html.

Ostatni kurs wyznaczono na godzinę 18:45 ze stacji 
Nowy Sącz Chełmiec. W pozostałych godzinach pociąg 
kursował wahadłowo, nie obsługując już przystanku 
Nowy Sącz Główny. W godzinach szczytu, zarówno po-
rannego, jak i popołudniowego4, pociąg jeździł dwa razy 
w ciągu godziny. W dniu 3 listopada 2018 roku, po licz-
nych prośbach mieszkańców, rozkład jazdy pociągu zo-
stał powiększony o kursy w sobotę. Przejazd pociągiem 
był bezpłatny.

Rozkład jazdy pociągu był skoordynowany z czasami 
odjazdu z przystanku Krakowska-Stacja kolejowa linii au-
tobusowych 33 oraz 34. Trasy tych linii były uzależnione od 
etapu, na jakim znajdowała się inwestycja. Ponadto wpro-
wadzono zmiany w rozkładach jazdy następujących linii 
autobusowych: 41, 42, 44 oraz 102. 

Linia 33 (linia pozamiejska) w czasie trwania prac re-
montowych pełniła funkcje dowozowe na trasie Dworzec 
Autobusowy MPK–Czarny Potok. Jej trasa w tym okresie 
została poprowadzona przez obwodnicę północną Nowego 
Sącza oraz wydłużona do Czarnego Potoku (poprzednio 
przystankiem końcowym był przystanek Olszana). Ponadto 
na linii zaplanowano kursy ze zmienną częstotliwością oraz 
różną liczbą kursów w dobie, a większość kursów kończyła 
się na przystanku Krakowska-Stacja kolejowa, gdzie były 
one skoordynowane z rozkładem jazdy pociągu.

4 Szczyt komunikacyjny poranny: 6:00–9:00, szczyt komunikacyjny popołudnio-
wy: 14:00–17:00.

Rys. 1. Plan projektu rozwiązania drogowego w rejonie mostu im. Józefa Piłsudskiego
Źródło: http://twojsacz.pl/czterema-pasami-ruchu-ronda 

Rys. 2. Lokalizacja przystanków na trasie zastępczej komunikacji kolejowej 
Źródło: opracowanie na podstawie https://www.openstreetmap.org/#map=14/49.6179/20.6906&layers=T 
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Linia pozamiejska 34 była wytyczona na trasie Dworzec 
Autobusowy–Mokra Wieś Szkoła. Wprowadzone zmiany 
dotyczyły głównie przebiegu trasy w okolicy mostu 
Heleńskiego. W dni robocze część kursów prowadzona 
była przez obwodnicę północną oraz ulicę Marcinkowicką. 
Niektóre kursy wykonywane były także przez ulicę 
Jagodową i Dunajcową. Pozostałe kursy rozpoczynały się 
z przystanku Krakowska–Stacja kolejowa. 

Linie miejskie 41 i 44 zostały skrócone odpowiednio 
do przystanku Rynek i przystanku Paderewskiego–
Tarnowska, tak aby wyeliminować przejazd po remonto-
wanym moście. Trasa linii 42 została poprowadzona ob-
wodnicą północną oraz przez przystanek Krakowska–
Stacja kolejowa, umożliwiając w ten sposób przesiadkę do 
pociągu. Podobnie przez obwodnicę północną poprowa-
dzono trasę linii nocnej 102.

Charakterystyka wykorzystywanych pojazdów szynowych
Początkowo do obsługi połączenia Nowy Sącz Główny–
Nowy Sącz Chełmiec wybrano elektryczny zespół trakcyj-
ny EN-57-840. Z uwagi na niewystarczającą liczbę miejsc 
w pojeździe zdecydowano się na zmianę jednostki na model 
EN-71-015. 

Jednostka serii EN71 ma długość 87,48 m, składa się 
z członów w układzie r+s+s+r, gdzie r oznacza wagon 
doczepny z kabiną sterowniczą, natomiast s wagon silniko-
wy [1]. Maksymalna prędkość eksploatacyjna wynosi 110 
km/h, a wysokości podłogi 1 153 mm. Posiada 8 par drzwi. 
Liczba miejsc wynosi 888 (w tym 264 miejsca siedzące). 
Model EN71-015, który kursował w Nowym Sączu, przed-
stawiono na rysunku 3.

Wyniki pomiarów zapełnienia pojazdów
Charakterystyka pomiarów zapełnienia pojazdów
Analizę funkcjonowania publicznego transportu zbioro-
wego w Nowym Sączu podczas trwania remontu mostu 
im. Józefa Piłsudskiego wykonano na podstawie obserwa-
cji zapełnienia pociągu [2]. W tym celu zbadano zapełnie-
nie pojazdu w trzy dni robocze, tj. wtorek, środę i czwar-
tek oraz w dzień weekendowy, tj. sobotę. Zdecydowano 
się na odrzucenie pomiaru w poniedziałek i piątek ze 
względu na niemiarodajny charakter przemieszczania 
w tych dniach.

Pomiary zapełnienia pociągu przeprowadzono jako 
obserwacje wewnątrz pojazdów (przez jednego obserwa-
tora) w kolejne dni robocze od 23 do 25 października 
2018 roku (czyli po powrocie uczniów i studentów) oraz 
w sobotę 8 grudnia 2018 (ponieważ kursy w soboty zo-
stały uruchomione dopiero w listopadzie). Ponadto kie-
rowano się również tym, że z uwagi na warunki atmos-
feryczne, zarówno w październiku jak i w grudniu zma-
lała liczba rowerzystów, którzy jako główny środek 
transportu często wybierali autobus lub w przypadku 
Nowego Sącza – pociąg. Wiązało się to ze zwiększonym 
udziałem komunikacji zbioro wej i wpływem na miaro-
dajność pomiaru. 

W dni robocze badanie trwało od godziny 5:50 do 
18:55. Pomiary obejmowały 40 kursów. W sobotę czas po-
miarów, wynikający z liczby kursów (12), był krótszy i za-
wierał się w godzinach od 6:15 do 15:55.

Charakterystyka wyników pomiarów zapełnienia pociągu
W dni robocze zapełnienie pociągu zależało od godziny 
rozpoczęcia kursu, a także od charakteru przejazdu. W po-
szczególnych godzinach motywacje podróży pasażerów były 
zróżnicowane. Miary statystyczne i jakościowe z obserwacji 
wszystkich kursów połączenia kolejowego w dniach robo-
czych przedstawiono w tabeli 1. Jako miary statystyczne 
wykorzystano miarę położenia w postaci średniej arytme-
tycznej zapełnienia pociągu w kolejnych dniach obserwacji 
oraz miary zmienności: odchylenie standardowe, rozrzut 
i współczynnik zmienności [3]. Miary jakościowe stano-
wią: czas przejazdu, prędkość, wykorzystanie podaży oraz 
współczynniki komfortu i dyskomfortu [4] i współczynnik 
produktywności [5].

Średnia liczba pasażerów przewiezionych w kursie 
w dniu roboczym w obu kierunkach była podobna i wyno-
siła w kierunku Nowy Sącz Chełmiec 199 i w kierunku 
przeciwnym 212 osób. W godzinach porannych w kierun-
ku Nowy Sącz Miasto w kursie (6:40; 7:35) przewieziono 
ponad 700 osób. Podobna sytuacja miała miejsce w kierun-
ku przeciwnym popołudniu. Liczba pasażerów w kursie 
o 15:15 wynosiła 687 osób. W każdym dniu roboczym po-
ciągiem przewieziono ponad 8200 pasażerów. Czas trwania 
kursu wynosił 3 minuty 43–50 sekund, średnia prędkość 
23,72 km/h. Współczynnik komfortu [4] najczęściej był 
bliski 1,0 (w 78% kursów wszyscy pasażerowie mieli miej-
sca siedzące), tylko trzy razy zaobserwowano wartość 
współczynnika przekraczającą 2,0.

Rys. 3. Jednostka kursująca na trasie Nowy Sącz Główny–Nowy Sącz Chełmiec 
Źródło: http://www.mpk.nowysacz.pl/news/wiecej-miejsc-szynobusie

Wyposażenie przestrzeni pasażerskiej zapewniało pod-
stawowy komfort podróży. W jednostce znajdują się m.in. 
toalety, stojaki na rowery, kosze na śmieci, czerwone, tapi-
cerowane siedzenia, natomiast brak jest klimatyzacji oraz 
monitoringu wnętrza. Grzejniki, zapewniające ogrzewanie 
elektryczne, umieszczone są pod siedzeniami. Skrajne wa-
gony, które graniczą z kabiną maszynisty, cechują się inną 
stylistyką i ulokowaniem siedzeń. Mogą służyć jako miejsce 
przeznaczone m.in. do przewozu rowerów. Drzwi umożli-
wiające przejście pomiędzy poszczególnymi przedziałami 
nie są zautomatyzowane. Wnętrze obite jest drewnianą ta-
picerką, a kolorystyka pojazdu utrzymana jest w szaro-
-czerwono-pomarańczowych barwach. 
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Miary statystyczne i jakościowe obserwacji liczby pasażerów  
w kolejnych kursach pociągu w dniach roboczych

Miary podstawowe Miary jakościowe
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[-] [-] [-] [-] [%] [min] [km/h] [%] [-] [-] [-]
Kierunek: Nowy Sącz Chełmiec

05:50 58 15 29 26,09 03:47 23,57 6,53 1,00 0,83 38,93
06:20 27 6 12 22,32 03:46 23,67 3,04 1,00 0,85 18,12
06:50 61 7 13 10,75 03:48 23,46 6,87 1,00 0,82 40,94
07:10 83 7 14 8,69 03:45 23,78 9,35 1,01 0,81 55,7
07:55 93 10 19 10,26 03:45 23,78 10,47 1,01 0,81 62,42
08:20 33 15 29 45,86 03:45 23,78 3,72 1,00 0,85 22,15
08:45 45 14 27 30,17 03:45 23,78 5,07 1,00 0,84 30,2
09:05 78 25 49 32,03 03:46 23,67 8,78 1,01 0,81 52,35
10:10 101 16 31 15,48 03:48 23,46 11,37  1,01 0,8 67,79
11:10 273 34 65 12,53 03:46 23,67 30,74 1,16 0,89 183,22
12:35 212 26 49 12,13 03:45 23,78 23,87 1,08 0,83 142,28
13:20 258 16 32 6,35 03:48 23,46 29,05 1,13 0,87 173,15
14:20 465 31 61 6,58 03:44 23,88 52,36 1,59 1,3 312,08
14:45 129 35 65 27,30 03:47 23,57 14,53 1,02 0,8 86,58
15:15 687 31 62 4,56 03:46 23,67 77,36 2,56 2,2 461,07
15:35 256 38 75 14,84 03:43 23,99 28,83 1,13 0,87 171,81
16:00 261 46 86 17,76 03:47 23,57 29,39 1,14 0,87 175,17
16:30 346 26 52 7,60 03:46 23,67 38,96 1,28 1,01 232,21
17:15 393 23 45 5,83 03:49 23,36 44,26 1,39 1,11 263,76
18:15 128 23 43 17,87 03:47 23,57 14,41 1,02 0,8 85,91

Średnia 
dla kursu 199 22 43 16,80 03:46 23,67 22,45 1,07 0,95 141,72

Kierunek: Nowy Sącz Miasto
06:10 260 19 37 7,19 03:47 23,57 29,28 1,14 0,87 174,50
06:40 764 35 69 4,56 03:47 23,57 86,04 3,03 2,62 512,75
07:00 412 19 37 4,53 03:46 23,67 46,40 1,43 1,15 276,51
07:35 722 58 114 7,97 03:46 23,67 81,31 2,76 2,38 484,56
08:10 274 29 55 10,43 03:44 23,88 30,86 1,16 0,89 183,89
08:35 294 23 45 7,76 03:43 23,99 33,11 1,19 0,92 197,32
08:55 174 35 70 20,25 03:44 23,88 19,59 1,05 0,81 116,78
09:20 241 19 37 7,70 03:47 23,57 27,14 1,11 0,85 161,74
10:30 171 8 15 4,42 03:45 23,78 19,26 1,05 0,81 114,77
11:30 195 19 37 9,52 03:43 23,99 21,96 1,07 0,82 130,87
12:50 132 6 11 4,22 03:47 23,57 14,86 1,03 0,80 88,59
14:00 120 10 18 8,04 03:50 23,26 13,51 1,02 0,80 80,54
14:30 81 17 31 20,82 03:44 23,88 9,12 1,01 0,81 54,36
14:55 69 3 5 3,65 03:47 23,57 7,77 1,00 0,82 46,31
15:25 73 11 21 15,27 03:44 23,88 8,22 1,01 0,82 48,99
15:45 67 3 5 3,76 03:46 23,67 7,55 1,00 0,82 44,97
16:15 36 8 16 22,74 03:45 23,78 4,05 1,00 0,84 24,16
16:55 58 14 25 23,54 03:46 23,67 6,53 1,00 0,83 38,93
17:50 46 3 5 5,75 03:46 23,67 5,18 1,00 0,83 30,87
18:45 42 20 40 48,58 03:49 23,36 4,73 1,00 0,84 28,19

Średnia 
dla kursu 212 20 35 12,03 03:46 23,72 23,82 1,08 1,02 146,50

Źródło: opracowanie na podstawie [2]

Tabela 1 Tabela 2

W soboty średnia liczba pasażerów w kursie w kierunku 
Nowy Sącz Chełmiec wynosiła zaledwie 33 osoby, a w kie-
runku przeciwnym 40 osób. Łącznie we wszystkich kursach 
z połączenia kolejowego skorzystało 440 pasażerów, co sta-
nowi 5,36% pasażerów przewiezionych w dniu roboczym 
(tab. 2).

Miary statystyczne i jakościowe obserwacji liczby pasażerów  
w kolejnych kursach pociągu w sobotę

Miary jakościowe

Godzina 
odjazdu

Liczba 
przewie-
zionych 

pasażerów

Czas 
przejazdu Prędkość Wykorzysta-

nie podaży

Współczynnik

komfortu dyskom-
fortu

produktyw-
ności

[-] [-] [min] [km/h] [%] [-] [-] [-]
kierunek Nowy Sącz Chełmiec

06:15 22 03:45 23,78 2,48 1,00 0,86 14,77
08:20 13 03:48 23,46 1,46 1,00 0,87 8,72
11:10 38 03:40 24,32 4,28 1,00 0,84 25,50
12:35 32 03:44 23,88 3,60 1,00 0,85 21,48
13:20 33 03:48 23,46 3,72 1,00 0,85 22,15
15:35 61 03:49 23,36 6,87% 1,00 0,82 40,94

Średnia  
dla kursu 33 03:46 23,71 3,73 1,00 0,85 22,26

kierunek Nowy Sącz Miasto
06:40 38 03:44 23,88 4,28 1,00 0,84 25,50
08:35 42 03:50 23,26 4,73 1,00 0,84 28,19
11:30 53 03:52 23,06 5,97 1,00 0,83 35,57
12:50 29 03:47 23,57 3,27 1,00 0,85 19,46
14:00 31 03:53 22,96 3,49 1,00 0,85 20,81
15:45 49 03:48 23,46 5,52 1,00 0,83 32,89

Średnia  
dla kursu 40 03:49 23,36 4,54 1,00 0,84 27,07

Źródło: opracowanie na podstawie [2]

Wyniki badań marketingowych
Charakterystyka badań marketingowych
W celu zbadania stopnia zadowolenia i opinii pasażerów 
o funkcjonowaniu połączenia kolejowego przeprowadzo-
no wywiad bezpośredni oraz ankietę internetową. Ankieta 
przeprowadzona w pociągu miała na celu zweryfikowanie 
opinii pasażerów, którzy nie mają możliwości wypełnienia 
ankiety internetowej. Do grupy takich respondentów zali-
cza się przede wszystkim osoby starsze oraz dzieci. Zarówno 
wywiad bezpośredni, jak i ankieta internetowa składały się 
z 10 pytań zamkniętych. Ponadto ankietowany miał moż-
liwość dopisania swoich uwag oraz zaproponowania zmian 
dotyczących połączenia kolejowego, jak i taboru.

Ponadto pytania metryczkowe pozwoliły na sklasyfiko-
wanie respondentów ze względu na płeć, wiek, wykształce-
nie, status zawodowy oraz miejsce zamieszkania. W przy-
padku ostatniego parametru ankietowany mógł wybrać 
miasto Nowy Sącz, jedną spośród pięciu gmin (Chełmiec, 
Podegrodzie, Stary Sącz, Kamionka Wielka, Grybów) lub 
wpisać swoją lokalizację. 

Zebrano odpowiedzi od 255 respondentów. Ustalono na 
poziomie ufności 0,95, że wartość błędu oceny wynosiła 
6,14%.

Charakterystyka ankietowanych
Wśród ankietowanych 56% stanowiły kobiety. Największą 
liczbę odpowiedzi udzieliły osoby z gminy Chełmiec 
(37,3%), Nowego Sącza (31,4%) i gminy Podegrodzie 
(22,0%). Udział mieszkańców z pozostałych miejscowości 
łącznie wynosił około 9,4%. Podział ankietowanych we-
dług grup wiekowych z uwzględnieniem miejsca ich za-
mieszkania przedstawiono na rysunku 4.
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Największy odsetek osób, bo aż 38,9%, deklarowało 
posiadanie wykształcenia średniego. Udział osób z wy-
kształceniem wyższym wynosił 30,2%, podstawowym 
18,8% oraz zawodowym 12,2%. 

Największą grupę badanych, bo 52,2%, stanowiły oso-
by pracujące. Uczniowie oraz studenci posiadają także duży 
udział w ogólnej liczbie pasażerów – odpowiednio: 22,7% 
i 9,4%. Najmniej liczne grupy stanowili emeryci i renciści 
(9,0%) oraz osoby bezrobotne (6,7%).

Większość ankietowanych (57,6%) deklarowała korzy-
stanie z połączenia kolejowego codziennie (rys. 5). W więk-
szości były to osoby pracujące (33,7%) oraz uczniowie 
(19,6%). Około 22,7% osób zadeklarowało okazjonalne 
przejazdy. Wśród nich największą grupę stanowiły osoby 
pracujące (12,5%).

Preferencje wyboru środków transportu
Pasażerowie pociągu przed rozpoczęciem remontu naj-
chętniej korzystali z usług MPK Nowy Sącz (rys. 6). 
Jedynie 26,7% ankietowanych podróżowało pojazdami 
przewoźników prywatnych. Sytuacja ta, związana jest 
z faktem, że trasy linii komunikacji publicznej nie są 
doprowadzone do wszystkich miejscowości m.in. gminy 
Chełmiec czy gminy Podegrodzie. W przypadku linii au-
tobusowych najczęściej wybieraną była linia numer 41, 
którą wskazało 20,4% ankietowanych. Kolejno wskazy-
wano linie numer 34 (17,5%), 33 (13,3%), 42 (12,9%), 
102 (5,0%) oraz 44 (4,2%).

Powody wyboru połączenia kolejowego
Największym atutem połączenia kolejowego (rys. 7) okazał 
się szybki dojazd (26,9%), co wynika ze średniego czasu 
przejazdu około 3:46 min. Innym powodem korzystania 
z pociągu był brak innej alternatywy (22,0%) dotarcia do 
celu podróży oraz możliwość uniknięcia kongestii (17,9%). 
Kwestia darmowego przejazdu również okazała się dla an-
kietowanych czynnikiem wpływającym na skorzystanie 
z pociągu (15,0%). Punktualność oraz częstotliwość kur-
sowania zostały wskazywane z podobną częstotliwością, 
odpowiednio 7,7% i 6,3%. Najmniej istotnym czynnikiem 
dla respondentów okazała się integracja z innymi środkami 
transportu (4,1%).

Rys. 4. Struktura ankietowanych według grup wiekowych z uwzględnieniem miejsca 
zamieszkania 
Źródło: opracowanie na podstawie [2]

Rys. 5. Struktura ankietowanych według grup wiekowych z uwzględnieniem miejsca  
zamieszkania 
Źródło: opracowanie na podstawie [2]

Rys. 6. Porównanie udziału linii autobusowych wykorzystywanych przez ankietowanych 
przed rozpoczęciem remontu
Źródło: opracowanie na podstawie [2]

Rys. 7. Powody skorzystania z połączenia kolejowego
Źródło: opracowanie na podstawie [2]

Rys. 8. Główne motywacje podróży respondentów
Źródło: opracowanie na podstawie [2]
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Motywacje podróży pociągiem
Podczas analizy motywacji podróży ankietowanych za-
obserwowano dwa dominujące czynniki (rys. 8). Jednym 
z nich był dojazd do pracy (39,6%), a drugim dojazd do 
szkoły lub na uczelnię (29,8%). Kolejne motywacje, tj. do-
jazd do obiektów służby zdrowia, obiektów handlowych 
lub usługowych, obiektów administracyjnych, średnio były 
wskazywane przez 8,6% ankietowanych. Niewielki pro-
cent pasażerów (4,7%) wskazał dojazd na wydarzenia kul-
turalne.

Ocena cech jakościowych połączenia kolejowego
Średnie oceny cech jakościowych połączenia kolejowego 
przestawiono na rysunku 9. 

i skoordynowanie tylko wybranych kursów autobusowych 
z rozkładem jazdy pociągu, brak klimatyzacji w pojazdach.

Na poziomie dostatecznym (ocena 3,3) oceniono liczbę 
miejsc w pojeździe, chociaż miejsc siedzących nie znajdowa-
li pasażerowie tylko 22,5% kursów, ale były to kursy w go-
dzinach szczytów komunikacyjnych. Zdecydowanie najni-
żej oceniono przystosowanie taboru do przewozu osób 
z ograniczoną mobilnością i rowerów (ocena 2,3), gdyż 
w pociągu zastosowano pojazd wysokopodłogowy, a po-
nadto przejścia pomiędzy przedziałami były wąskie, co 
uniemożliwiało swobodne manewrowanie osobom porusza-
jącym się na wózkach inwalidzkich. Dla pasażerów przewo-
żących rowery wyznaczono specjalny przedział na początku 
i końcu pojazdu. 

Opinia respondentów na temat uruchomienia stałego 
połączenia kolejowego
Zdecydowana większość ankietowanych (70,2%) opowie-
działa się za stałym wprowadzeniem pociągu do systemu 
publicznego transportu zbiorowego (rys. 10). Około 16,1% 
nie miało ukształtowanej opinii na ten temat, a 13,3% nie 
brało pod uwagę takiego rozwiązania. Spośród ankietowa-
nych, którzy popierali wprowadzenie tej formy transportu 
w przyszłości, nie wszyscy deklarowali korzystanie z pocią-
gu (59,2%). 22,7% respondentów zdecydowanie odrzucało 
taką opcję.

Rys. 9. Średnie oceny dla poszczególnych cech jakościowych
Źródło: opracowanie na podstawie [2]

Ankietowani najlepiej oceniali punktualność kurso-
wania, bezpieczeństwo w pojeździe i niezawodność. 
Cechy te uzyskały najwyższe oceny, średnie odpowiednio 
4,4; 4,1 i 4,0. 

Respondenci mieli uwagi związane z wydłużeniem trasy 
czy zwiększeniem liczby kursów dojeżdżających do przy-
stanku Nowy Sącz Główny i średnio przyznawali ocenę 3,9 
dla cechy odnoszącej się do liczby przystanków na trasie 
zastępczego połączenia komunikacyjnego.

Cechy jakościowe związane ze sposobem realizacji prze-
mieszczania oceniano podobnie. Czystość w pojeździe uzy-
skała średnią ocenę 3,8, a komfort oczekiwania na przy-
stankach, skomunikowanie z autobusami MPK i tempera-
tura w pojeździe po 3,7. Uzyskany wynik świadczy o umiar-
kowanym zadowoleniu pasażerów. Zastrzeżenia budził fakt 
trudności z zachowaniem czystości w godzinach popołu-
dniowych, konstrukcja wiaty przystankowej, która, mimo 
iż gwarantuje ochronę przed deszczem czy śniegiem, miała 
ograniczoną liczbę miejsca (wąski chodnik) na przystanku 
Nowy Sącz Chełmiec i powodowała utrudnienia wymiany 
pasażerów oraz swobody przemieszczania się, zwłaszcza 
w czasie intensywnego korzystania z połączenia kolejowe-
go, znaczna odległość od przystanku autobusowego (100 m) 

Rys. 10. Funkcjonowanie połączenia kolejowego w przyszłości
Źródło: opracowanie na podstawie [2]

Warto zobaczyć rozkład odpowiedzi pozytywnych na 
temat wprowadzenia stałego połączenia kolejowego 
(rys. 11). Najchętniej rozwiązanie to popierane było przez 
mieszkańców Nowego Sącza (83,8 %). W przypadku po-
zostałych lokalizacji wybór nadal był oczywisty, ale warto-
ści procentowe nie były już tak wysokie jak dla Nowego 
Sącza. Można również zauważyć zależność spadku popar-
cia decyzji o wprowadzeniu połączenia kolejowego na sta-
łe od zwiększającej się odległości pomiędzy lokalizacją 
gminy a najbliższym przystankiem kolejowym. Również 
wraz ze wzrostem tej odległości rósł również udział osób, 
które nie mają zdania. Najwięcej osób, które deklarowały 
negatywny stosunek do propozycji stałego, regularnego 
kursowania pociągu, zanotowano w gminie Chełmiec 
(16,0 %).
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Propozycje pozostawienia połączenia kolejowego
Mimo iż duża część osób zadeklarowała chęć dalszego ko-
rzystania z pociągu w przypadku jego kursowania w przy-
szłości, to pewność utrzymania dużych potoków ruchu za-
leży od wielu czynników. Konieczne jest nie tylko dbanie 
o zadowolenie pasażerów, ale także uwzględnienie czynni-
ków finansowych oraz opłacalności samej linii. 

W przeprowadzonych badaniach ankietowych wyróżnio-
no kwestie, które stanowią problem dla pasażerów. Zaliczają 
się do nich m.in. uwagi dotyczące częstotliwości kursowania 
pociągu w godzinach nocnych, poprawy koordynacji wszyst-
kich kursów pociągu z kursami autobusów MPK oraz lepszy 
standard pojazdu (klimatyzacja, niska podłoga). 

Na podstawie opinii pasażerów oraz autorskich ob-
serwacji wyszczególniono trzy główne propozycje zmian. 
Odnoszą się one do zwiększenia częstotliwości kursowa-
nia pociągu, wydłużenia trasy do Marcinkowic i zwięk-
szenia liczby kursów do przystanku Nowy Sącz Dworzec 
Główny oraz przebudowy infrastruktury w rejonie ulicy 
Krakowskiej.

Ankietowani nie kwestionowali częstości kursowania 
pociągu (cztery i dwa razy na godzinę odpowiednio w okre-
sie szczytu komunikacyjnego i poza nim), natomiast wska-
zywali na potrzebę wydłużenia okresu funkcjonowania po-
łączenia w godzinach wieczornych. Wydaje się, że optymal-
nym rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie dodatko-
wego kursu o godzinie 20:00 z przystanku Nowy Sącz 
Miasto i powrotnego około godziny 20:15, który osobom 
pracującym i uczącym (większość korzystających z połącze-
nia kolejowego) pozwoliłby na powrót do domu.

Duży odsetek pasażerów respondentów ankiety uwzględ-
niał w swoich uwagach propozycję wydłużenia trasy do 
Marcinkowic (rys. 12). Miejscowość ta leży na terenie gminy 
Chełmiec i liczy około 2160 mieszkańców. Rozwiązanie byłoby 
korzystne nie tylko dla mieszkańców wsi, ale także dla uczniów, 
którzy dojeżdżają do Zespołu Szkół im. Władysława Orkana. 

Szkoła oferuje nietypowe jak na sądecki region profile klas 
wojskowych, policyjnych oraz pożarniczych. Dlatego dojeżdża 
do niej również duża liczba młodych osób z Nowego Sącza. 
W Marcinkowicach znajduje się nieczynna (od 2006) dla ru-
chu pasażerskiego stacja kolejowa. Jednak w ostatnim czasie 
na peronach odnowiono głośniki zawiadowcze i zmodernizo-
wano oświetlenie. Stacja zlokalizowana jest w odległości około 
5,587 km od przystanku Nowy Sącz Chełmiec. Biorąc pod 
uwagę średnią prędkość pociągu, kształtującą się na poziomie 
około 23,69 km/h, czas przejazdu pomiędzy tymi dwoma 
punktami wynosiłby około 14 minut (czas bez postoju na 
przystanku osobowym Rdziostów). Długość tak wydłużonej 
trasy wzrosłaby do 9,71 km, co spowodowałoby wydłużenie 
czasu pokonywania odcinka do 24:35 minut, a doliczając cza-
sy postoju na przystankach – do około 30 minut. W ciągu 
godziny pociąg zdążyłby wykonać zaledwie dwa kursy. 
Pamiętając o tym, że w okresie realizowania kursów komuni-
kacji zastępczej pociąg wykonywał 4 kursy w godzinie, przy 
czym w niektórych przejazdach wykorzystanie podaży sięga 
nawet 86,04%, można by rozważyć propozycję rozkładu jaz-
dy, w którym trasa do przystanku Nowy Sącz Główny nie by-
łaby wydłużona oraz tylko co drugi kurs byłby prowadzony do 
Marcinkowic. W ten sposób można by w większym stopniu 
zaspokoić potrzeby przewozowe. Takie rozwiązanie dla dni ro-
boczych przedstawiono w tabeli 3.

Nad podobnym rozwiązaniem zaczynają już również za-
stanawiać władze Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego, które dostrzegły duże zainteresowanie po-
łączeniem kolejowym, ocenianym jako niezawodne, punk-
tualne i szybkie. Reaktywacja planowego ruchu pasażer-
skiego na nieco dłuższym odcinku linii kolejowej nr 1046 

5 https://www.openstreetmap.org/search?query=nowy%20s%C4%85cz#m
ap=12/49.6421/20.7137

6 https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/nowy-sacz-koniec-kolei-
miejskiej-wroci-w-nowej-formule--61739.html

Rys. 11. Akceptacja wprowadzenia połączenia kolejowego według ankietowanych z poszcze-
gólnych gmin lub miasta Nowy Sącz
Źródło: opracowanie na podstawie [2]

Rys. 12. Proponowana trasa pociągu Nowy Sącz Główny–Marcinkowice
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych internetowych1
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mogłaby nastąpić w siatce połączeń kolejowych w kolej-
nym roku (2020). W budżecie województwa na rok 2019 
finansowania takich połączeń nie uwzględniono. 

Zwiększenie liczby pociągów kursujących na trasie do 
Marcinkowic wymagałoby jednak także poprawy bezpie-
czeństwa przejazdu przez przejazd strzeżony w ciągu ulicy 
Krakowskiej, na której już obecnie jest obserwowane duże 
natężenie ruchu drogowego.

Podsumowanie
Organizacja komunikacji zastępczej na terenie miasta 
to działanie, które musi uwzględniać zarówno potrzeby 
mieszkańców, jak i stanowić optymalne wykorzystanie 
dostępnych środków transportowych. W Nowym Sączu 
przyjęto niecodzienną, jak na rejon Sądecczyzny, opcję. 
Komunikację zastępczą oparto głównie na rozwiązaniu 
oferowanym przez transport kolejowy. Uruchomienie po-
łączenia pociągiem okazało się dobrą alternatywą dla wielu 
osób.

Potwierdzają to wyniki pomiarów zapełnienia. W dni 
robocze średnia liczba pasażerów przewiezionych w dobie 
wynosiła ponad 8200 osób, a w soboty około 440 osób. 
Rozkład liczby pasażerów w kolejnych kursach w dobie nie 
był równomierny, najwięcej osób korzystało z pociągu w go-
dzinach szczytów komunikacyjnych (nawet ponad 770 
osób). 

Badania marketingowe pozwoliły na uzyskanie infor-
macji o charakterystyce pasażerów połączenia kolejowego 
oraz ich preferencjach. Największą grupę (31,8%) stanowi-
ły osoby pracujące, w wieku od 26 do 44 lat. Użytkownikami 
pociągu najczęściej byli mieszkańcy gminy Chełmiec 
(37,3%), Nowego Sącza (31,4%) oraz Podegrodzia (22,0%). 
Do skorzystania z pociągu zachęcał ich głównie szybki do-
jazd oraz brak innej alternatywy. Motywacją podróży był 
zazwyczaj dojazd do pracy (39,6%). Respondenci najwyżej 
oceniali punktualność pociągu (ocena 4,4 w skali od 1–5) 
Jako główny problem wskazywali nieprzystosowanie tabo-
ru do przewozu osób o ograniczonej mobilności oraz rowe-
rów (ocena 2,3).

Według ankietowanych uruchomienie w przyszłości sta-
łego połączenia kolejowego jest odpowiednim rozwiąza-
niem. W przypadku takiej decyzji większość z nich dekla-
ruje dalsze korzystanie z połączenia kolejowego. Najwięcej 
zwolenników tego pomysłu znajdowało się wśród miesz-
kańców Nowego Sącza. W celu ewentualnego usprawnie-
nia oraz polepszenia zasięgu połączenia proponuje się 
zwiększenie częstotliwości kursowania w godzinach wie-
czornych, a także wydłużenie trasy do Marcinkowic oraz 
zapewnienie większej liczby kursów kończących się na 
przystanku Nowy Sącz Główny. 

Z perspektywy mieszkańców połączenie kolejowe oka-
zuje się być dobrym rozwiązaniem, co dostrzegają również 
władze województwa. Wprowadzenie takiej formy komu-
nikacji przypomniało mieszkańcom o walorach, jakie wiążą 
się z użytkowaniem kolei. Biorąc pod uwagę historyczny 
zarys funkcjonowania kolei na terenie Sądecczyzny, pociąg 
stał się szansą na częściowy powrót do minionych lat. 
Jednocześnie stanowił dogodną alternatywę dla użytkow-
ników transportu drogowego.
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Proponowany rozkład jazdy pociągu na trasie Marcinkowice–Nowy Sącz Główny
Kierunek: Nowy Sącz Główny - Marcinkowice

[km] Przystanek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0,000 Nowy Sącz Główny 05:30 – – – – – – 10:07 11:14 12:21 13:31 – – – – – – 18”17 –

2,638 Nowy Sącz Miasto 05:38 06:30 06:48 07:39 07:59 09:08 10:15 11:22 12:29 13:38 14:29 15:20 15:38 16:29 16:47 17:38 18:25 20:00

4,124 Nowy Sącz Chełmiec 05:43 06:34* 06:53 07:43 08:02 09:13 10:20 11:27 12:34 13:43 14:34 15:24* 15:43 16:33* 16:52 17:43* 18:30 20:05

7,551 Rdziostów 05:53 – 07:03 – 08:12 09:23 10:30 11:37 12:44 13:53 14:44 – 15:53 – 17:02 18:40 10:15

9,711 Marcinkowice* 05:59 – 07:09 – 08:18 09:29 10:36 11:4* 12:50 13:59 14:50 – 15:59 – 17:08 18:46 20:21

Kierunek: Marcinkowice–Nowy Sącz Główny

[km] Przystanek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0,000 Marcinkowice 06:04 – 07:14 – 08:23 09:34 10:41 11:48 12:55 14:04 14:55 – 16:04 – 17:13 – 19:30 20:30

2,160 Rdziostów 06:10 – 07:20 – 08:29 09:40 10:47 11:54 13:01 14:10 15:01 – 16:20 – 17:19 – 19:36 20:36

5,587 Nowy Sącz Chełmiec 06:20 06:39 07:30 07:48 08:39 09:50 10:57 12:04 13:11 14:20 15:11 15:29 16:20 16:38 17:29 18:00 19:46 20:46

7,073 Nowy Sącz Miasto 06:25* 06:43* 07:34* 07:52 08:44* 09:55 11:02 12:09 13:16 14:24* 15:15* 15:33* 16:24* 16:42* 17:33* 18:05 19:50* 20:51

9,711 Nowy Sącz Główny* – – – – – – 10:02 11:09 12:16 13:23 – – – – – – 18:12 20:58

Rozkład jazdy obowiązuje od poniedziałku do piątku (oprócz świąt i dni wolnych od pracy) * czas przyjazdu

Tabela 3

Źródło: opracowanie na podstawie [2]
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Streszczenie: W dzisiejszych czasach stale się pojawiają nowe oraz udo-
skonalane są już istniejące rozwiązania poprawiające mobilność ludzi. 
Są promowane, testowane i wdrażane na całym świecie. Niestety, oce-
na efektowności ich działania albo wpływu na istniejące systemy jest 
kłopotliwa często z powodu braku publicznie dostępnych danych albo 
możliwości uzyskania danych od dostawców tych rozwiązań. Celem 
obecnej pracy była analiza ofert podróży jednego z nowoczesnych roz-
wiązań transportowych, jakim jest carpooling, na podstawie danych uzy-
skanych z serwisu BlaBlaCar. Oprócz ogólnego przedstawienia sposobu 
działania tego rozwiązania oraz jego użytkowników analiza ta skupia się 
na porównaniu ofert serwisu BlaBlaCar z ofertami tradycyjnego trans-
portu zbiorowego.
Słowa kluczowe: carpooling, BlaBlaCar, mobilność.

Analiza ofert carpoolingowego serwisu  
BlaBlaCar na przykładzie podróży  
z/do Krakowa1

Wprowadzenie
Ogromną rolę w funkcjonowaniu współczesnego społeczeń-
stwa odgrywa transport, który jest nieodzownym elemen-
tem życia każdego człowieka. Dzięki niemu ludzie codzien-
nie dojeżdżają z miejsca zamieszkania do miejsc pracy, szkół 
lub uczelni. Niestety, samochód osobowy pozostaje nadal 
jednym z najbardziej popularnych środków transportu.

Wraz z corocznym wzrostem liczby samochodów rośnie 
również obciążenie dróg, co przyczynia się, między innymi, 
do spowolnienia ruchu. Większość dróg, szczególnie w cza-
sie szczytów komunikacyjnych, nie jest w stanie poradzić 
sobie z taką liczbą samochodów. Te zatłoczone drogi stano-
wią problem, ponieważ są źródłem zanieczyszczenia środo-
wiska, hałasu, a czasu podróży nie daje się określić.

Chęć poprawy jakości poruszania się po drogach, 
zmniejszenia zatłoczenia, redukcji korków czy obniżenia 
wydatków na podróż, przyczynia się do powstawania roz-
wiązań, które mają na celu tworzyć nowe systemy trans-
portowe oraz wspierać istniejące. Do takich rozwiązań na-
leży również carpooling.

Carpooling: definicja i temat badań
W literaturze można spotkać różne definicje carpoolingu. 
Hartman razem ze współautorami określa carpooling jako 
schemat, zgodnie z którym kilka osób jednocześnie korzy-
sta ze wspólnego pojazdu, aby dotrzeć do wspólnych lub 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019. Wkład autorów w publikację:  
A. Pashkevich 34%, J. Bartusiak 33%, P. Lennik 33%.

pobliskich miejsc docelowych [1]. Bruglieri wraz ze swoim 
zespołem definiuje carpooling jako system transportu oparty 
na wspólnym korzystaniu z prywatnych samochodów, któ-
ry może być przypadkowy lub zorganizowany przez serwis 
[2]. Carpoolingowy serwis BlaBlaCar opisuje to zjawisko 
jako wspólne przejazdy, które polegają na tym, że kilka osób 
podróżuje razem samochodem i dzieli się kosztami podróży 
[3]. Ma on swoje zastosowanie głównie w zwiększeniu licz-
by osób podróżujących tą samą trasą przy użyciu jednego 
pojazdu, co jest zgodne z tłumaczeniem słowa „carpooling” 
z języka angielskiego, jako działania związanego z „napeł-
nianiem” samochodu. 

Według słownika pojęć Strategii Rozwoju Transportu 
do roku 2020 [4], carpooling jest to swego rodzaju system 
dostosowujący oraz upodobniający samochód do spełniania 
funkcji transportu zbiorowego. Zadanie to polega głównie 
na zwiększeniu liczby pasażerów podczas jazdy samocho-
dem dzięki kojarzeniu osób dojeżdżających na tych samych 
odcinkach tras. Zasada działania systemu jest prosta: jeżeli 
właściciel samochodu posiada wolne miejsce, zabiera pasa-
żerów jadących w tę samą stronę.

Zjawisko carpoolingu jest badane od dłuższego czasu. 
W przeszłości opublikowano zostało kilka badań dotyczą-
cych carpoolingu jako alternatywy (alternatywnego sposobu 
podróży) dla podróży samochodem osobowym [5]. Na 
przykład na Politechnice Mediolańskiej stworzono koncep-
cję zastosowania takiego systemu transportu wśród studen-
tów i pracowników. Przedstawiono proces zaprojektowa-
nia, wdrożenia i przetestowania systemu PoliUniPool, czyli 
usługi carpoolingu dla uniwersytetów. Testy trwały od wrze-
śnia do grudnia [2].

Bardzo ważnym aspektem jest określenie czynników, 
które stymulują kierowców samochodów do korzystania 
z carpoolingu. W tym celu były już prowadzone badania. 
W trakcie eksperymentu kierowcy zostali poproszeni o oce-
nę przejazdów za pomocą ośmiu atrybutów: czas podróży 
do miejsca startu i czas oczekiwania w miejscu rozpoczęcia, 
czas podróży w pojeździe, niepewność w czasie podróży, 
koszty podróży, liczba osób w pojeździe, sytuacja na par-
kingu w miejscu pracy, dostępność samochodu / roweru 
w miejscu pracy oraz elastyczność czasu przyjazdu i wyjaz-
du. Analiza pokazała, że prawie wszystkie atrybuty znaczą-
co wpływają na atrakcyjność carpoolingu w oczekiwanym 
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kierunku, przede wszystkim te związane z czasem i koszta-
mi. Nie stwierdzono znaczącego wpływu na minimalną 
liczbę osób w pojeździe [5].

Zalety oraz wady carpoolingu
Systemy carpoolingowe wiążą się z szeregiem zalet dla wie-
lu stron: dla miast, użytkowników systemu i środowiska. 
Miasta zyskują na minimalizacji liczby przejazdów sa-
mochodów osobowych, ponieważ natężenie ruchu ulega 
zmniejszeniu. Dzięki temu wiele arterii ruchu zostaje od-
ciążonych. Zmniejszenie liczby samochodów osobowych 
wjeżdżających do miasta niesie również korzyści finansowe: 
mniejsza degradacja ulic pozwala zaoszczędzić na remon-
tach. Także użytkownicy systemu czerpią wiele korzyści. 
Nie ma potrzeby posiadania własnego samochodu osobo-
wego, aby odbyć podróż z jednego miasta do drugiego, oraz 
ogranicza się wydatki na ten cel. Dzieje się tak, gdyż opłaty 
za paliwo i winiety autostradowe zostają podzielone między 
wszystkich pasażerów i kierowcę. Ważnym aspektem jest 
również możliwość odbycia podróży „door-to-door” (ang. 
„od drzwi do drzwi”), która niweluje czasochłonne prze-
siadki. Takie rozwiązanie daje bardzo dużą przewagę sys-
temom carpoolingowym w stosunku do systemu transportu 
zbiorowego, którego dostępność nie jest aż tak elastyczna. 
Korzystanie z carpoolingu niesie też korzyści dla środowiska 
naturalnego. Zmniejszeniu ulega zatłoczenie spowodowa-
ne kongestią ruchu, wynikającą ze zbyt dużej liczby samo-
chodów osobowych na ulicach. Ponadto przez zmniejszenie 
liczby pojazdów można zaobserwować spadek zanieczysz-
czenia powietrza oraz obniżenie hałasu komunikacyjnego. 

Niestety, oprócz dobrych stron carpooling ma również 
minusy. Do jego wad możemy zaliczyć między innymi nie-
regularny czas kursów. W większości przypadków przejaz-
dy za pomocą tego systemu mają charakter spontaniczny. 
Poważnym problemem jest również możliwość odwołania 
kursu przez kierowcę na krótki czas przed jego planowa-
nym rozpoczęciem – w przypadku braku alternatywy po-
dróżny może nie dotrzeć do wybranego miejsca docelowe-
go. Możliwe też jest odbycie podróży z pasażerami lub kie-
rowcą, których zachowanie może obniżyć komfort 
i przyjemność podczas jazdy. Carpoolingu związany jest z za-
ufaniem, ponieważ jego użytkownicy muszą udostępniać 
swoje pojazdy, jeśli działają jako kierowcy, lub podróżować 
z nieznajomymi, jeśli działają jako pasażerowie. Jednym ze 
sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa jest wykorzysta-
nie mechanizmów oceny reputacji użytkowników, których 
celem jest zapewnienie rankingu pod względem ich zacho-
wania, na podstawie opinii innych użytkowników [5].

Carpooling w Polsce na przykładzie serwisu BlaBlaCar
Jednym z największych na świecie serwisów carpoolingo-
wych jest BlaBlaCar (rys. 1). Ma on znaczący udział rów-
nież w polskim rynku usług transportowych. Głównym 
celem serwisu jest kojarzenie kierowców oferujących po-
dróż własnym samochodem osobowym w danym dniu do 
określonego miejsca z innymi użytkownikami chętnymi do 
podróży w tym samym kierunku. Zastosowanie tego sys-

temu umożliwia pasażerom oszczędność zarówno finanso-
wą – wyższe są ceny tradycyjnych środków komunikacji 
zbiorowej, jak i czasu – ograniczenie przesiadek, możliwość 
indywidualnego wyboru miejsca odjazdu. Platforma in-
ternetowa BlaBlaCar bez wątpienia zdominowała powsta-
jący rynek mobilności dzielonej między miastami. Serwis 
BlaBlaCar wyznacza i kontroluje trendy, stosując unikalny 
sposób działań marketingowych, czyli m.in. media społecz-
nościowe do tworzenia i rozszerzania obszaru działania oraz 
zwiększenia liczby użytkowników [7].

Założycielem serwisu jest francuski przedsiębiorca 
Frédérico Mazzella, który w 2006 uruchomił serwis na te-
rytorium Francji [8]. W 2012 roku serwis BlaBlaCar zali-
czył udany debiut w Polsce. [9] Firmą zajmującą się zarzą-
dzaniem danymi dla serwisu BlaBlaCar jest Comuto SA 
z siedzibą w Paryżu, Francja [10].

Przewóz innych osób własnym samochodem osobowym 
oraz wspólne dzielenie się kosztami związanymi z taką 
podróżą jest w Polsce legalne i nie podlega obowiązkowi 
podatkowemu z tytułu VAT [11]. Z tego względu kierow-
ca nie może pobierać opłaty większej niż faktyczny koszt 
przejazdu, również maksymalna kwota opłaty za przejazd 
jest z góry określona przez serwis BlaBlaCar.

Korzystanie z serwisu wymaga założenia profilu on-line 
na stronie internetowej. Można to zrobić w sposób trady-
cyjny podając swoje dane i adres e-mail lub poprzez powią-
zanie z profilem na portalu Facebook.

Użytkowanie serwisu BlaBlaCar
Użytkowników serwisu BlaBlaCar można podzielić na 
dwie kategorie:

•	 kierowcy,
•	 pasażerowie.
 
Kierowcy mają możliwość ogłoszenia nowego przejazdu 

na portalu. Technicznie procedura jest intuicyjna i złożona 
z trzech etapów:

„Moja Trasa” wymaga podania miejsca początkowego 
(należy wpisać konkretny adres, dzielnicę, budynek, lokal 
usługowy itp.). Podobna sytuacja jest z miejscem końco-
wym, które tak samo nie może być określone wyłącznie 
jako miasto. Możliwością opcjonalną jest dodanie miasta 
lub miast pośrednich, przy czym istnieje ograniczenie do 
sześciu takich lokalizacji. Kolejną informacją jest data i go-
dzina odjazdu oraz ewentualnego powrotu, gdy kierowca 
ma zamiar powrócić . Następnie system generuje mapę z pla-
nem podróży.

Rys.1. Logo Serwisu BlaBlaCar.
Źródło: https://www.blablacar.pl/
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„Szczegóły przyjazdu” jest drugim etapem. Tutaj po-
dana zostaje cena za osobę; można również dodać cenę za 
poszczególne etapy podróży. Początkowa cena wyliczana 
jest automatycznie na podstawie innych podróży na tej 
trasie, użytkownik może zmienić ją na niższą lub wyższą. 
Należy jednak pamiętać, że nie można jej zmieniać swo-
bodnie, dostępne jest jedynie pewne odchylenie. Kolor 
ceny wskazuje, czy wybrana przez nas cena jest niższa, czy 
wyższa od pozostałych ofert – wraz ze wzrostem barwa 
przechodzi w pomarańcz, a następnie w czerwień. Badania 
dowodzą, że decyzje cenowe ewoluują, gdy użytkownicy 
zdobywają doświadczenie w korzystaniu z platformy. 
Bardziej doświadczeni kierowcy ustalają niższe ceny 
i sprzedają więcej miejsc. Kierowcy uczą się obniżać ceny 
w miarę zdobywania doświadczenia, w związku z tym zdo-
bywają więcej przychodów na podróż [12]. Następną in-
formacją jest liczba miejsc dostępnych dla pasażerów. 
Domyślnie wartość jest ustawiona na 3 z możliwością 
zmiany. Gdy użytkownik zdecyduje się zwiększyć liczbę 
miejsc do 4 (maksimum), zostaje wyświetlony komunikat, 
którego treść ostrzega, że taka liczba pasażerów może pro-
wadzić do zarobku dla kierowcy, co nie jest zgodne z ideą 
oraz regulaminem BlaBlaCar [13]. Następnie można po-
dać najważniejsze informacje dla pasażerów dotyczące po-
dróży oraz określić akceptowalną wielkość bagażu pasaże-
ra, a także elastyczność czasową odjazdu oraz możliwość 
objazdów. Po zakończeniu tego etapu przejazd będzie wid-
niał w spisie ofert w serwisie BlaBlaCar dla użytkowników 
zainteresowanych podróżą na danej trasie. 

„Automatyczna rezerwacja” to opcja umożliwiająca 
zainteresowanym pasażerom automatyczne dokonywanie 
rezerwacji miejsca bez potrzeby oczekiwania na kontakt ze 
strony kierowcy.

Korzystanie z serwisu BlaBlaCar, z perspektywy pasażera, 
polega na wyszukiwaniu połączeń. Pasażer natomiast może 
wybrać w wyszukiwarce miejsce początkowe i końcowe po-
dróży oraz jej dzień i godzinę.” Po uzupełnieniu tych informa-
cji użytkownik zostaje przekierowany do aktualnych ofert. 
Gdy któraś z aktualnych ofert zgadza się z oczekiwaniami 
użytkownika, może ją otworzyć w celu uzyskania dokładnych 
informacji. 

Opłaty za korzystanie z serwisu BlaBlaCar
W latach 2017–2019 serwis BlaBlaCar przeszedł wiele mo-
dyfikacji, mających na celu przyciągnięcie nowych klien-
tów m.in. dzięki swojej prostocie i intuicyjności. Większość 
z nich polegała na wizualnych zmianach. Strona stała się 
przejrzysta i czytelna, dzięki czemu każdy użytkownik 
jest w stanie szybko zaaklimatyzować się w jej otoczeniu. 
Poprawiane zostało również bezpieczeństwo danych prze-
chowywanych w serwisie BlaBlaCar. 

Korzystanie z serwisu BlaBlaCar od strony pasażera jest 
proste – wystarczy wyszukać interesującą nas trasę, datę. 
Następnie wybrać z listy interesujący nas przejazd i go za-
rezerwować. Tutaj pojawia się kwestia opłat. Strona jest 
stworzona w celach zarobkowych, a na samej stronie nie 
znajdziemy żadnych reklam nie związanych z portalem, co 

jest dużym plusem dla użytkownika, gdyż nic nie utrudnia 
przeglądania zawartości strony. 

Jedyną opłatą, jaką znajdziemy, jest opłata za rezerwa-
cję, która dotyczy tylko i wyłącznie pasażerów. Opłaty nigdy 
nie obejmowały osób oferujących przejazd. Opłaty te są 
różne w zależności od kraju, z jakiego strony dokonywali-
śmy rezerwacji, nie ma tu bowiem znaczenia trasa. Czechy 
i Ukraina są aktualnie zwolnione z opłat rezerwacyjnych, 
natomiast we Francji opłata ta wynosi 25% wartości prze-
jazdu, który chcemy odbyć, np. rezerwując przejazd, który 
kierowca wycenił na 20€ – całkowity koszt przejazdu wy-
niesie 25€. Gdy powstała polska wersja serwisu, rezerwacja 
przejazdów była całkowicie darmowa. 

W 2016 roku BlaBlaCar postanowił, po darmowym 
okresie próbnym, wprowadzić opłaty rezerwacyjne. Były to 
kwoty kilku złotych zależne od ceny przejazdu. Opłaty za-
pewne zdecydowanie obniżyły zainteresowanie portalem, 
dlatego by znów spopularyzować usługę, od marca 2017 
roku można było wykupić półroczny dostęp za 1 zł. 
Następnie od maja 2018 wprowadzony został nowy cennik 
i opłaty wynosiły 4 zł za jeden przejazd, 5 zł za miesięczny 
dostęp do serwisu lub 10 zł za 3 miesięczny dostęp. Oba 
warianty czasowe pozwalały na nieograniczoną liczbę rezer-
wacji przez czas trwania abonamentu. Obecnie opłaty są 
wygórowane; nie ma możliwości wykupienia dłuższej i bar-
dziej opłacalnej subskrypcji, a cennik podzielił się na dwie 
opcje: przejazdy krajowe oraz międzynarodowe. Jeżeli 
chcemy podróżować tylko po Polsce, opłata wynosi 8 zł za 
jeden dzień dostępu lub 12 zł za jeden miesiąc, natomiast 
gdy zapragniemy przemieszczać się na trasach międzynaro-
dowych, opłaty zaczynają robić się znacznie wyższe i wyno-
szą 20 zł za jeden dzień oraz 25 zł za jeden miesiąc. Opłata 
jest wysoka, szczególnie za przejazdy międzynarodowe, 
mogą one sprawić, że okazjonalne korzystanie z BlaBlaCar 
przestanie być opłacalne, np. dla studenta mogącego ko-
rzystać z ulg na przejazdy koleją.

Metoda uzyskania danych o ofertach podróży  
z serwisu BlaBlaCar
Ogromna ilość danych na temat ofert, którą można wyod-
rębnić z serwisu BlaBlaCar, wymaga zastosowania metod 
ich zbierania różnych od tych używanych do fizycznych 
baz danych. Najczęstszą metodą wykorzystywaną w takich 
przypadków jest stosowanie specjalnie napisanych progra-
mów („robotów”), które na podstawie wytycznych zapi-
sanych w ich kodzie parsują informacje ze strony. Metoda 
ta nazywana jest webcrawlingiem, a programy, które są do 
niego używane – webcrawlerami (nazywanymi również „bo-
tami indeksującymi” lub „botami internetowymi”). Trzeba 
też dodać, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 
2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 28, poz. 1402 
ze zm.) korzystanie z baz danych w celu wykorzystania jej 
danych w pracach badawczych jest prawnie legalne.

Do stworzenia programu webcrawlingowego wykorzysta-
no środowisko programowania języka Python. Do najważ-
niejszych jego zalet należy fakt, że jest on rozwijany jako 
projekt Open Source i funkcjonuje w wielu systemach  
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operacyjnych oraz posiada rozbudowany pakiet bibliotek 
standardowych i zewnętrznych, tworzonych przez ludzi na 
całym świecie. Program webcrawlingowy został podzielony 
na dwa mniejsze podprogramy:
–  podprogram pierwszy pobierał źródło strony z listą ofert 

podróży na danej relacji i na jego podstawie tworzył listę 
linków do konkretnych ofert podróży z tej listy;

–  na podstawie listy linków uzyskanej za pomocą podpro-
gramu pierwszego podprogram drugi rozpatrywał osob-
no każdą stronę ze zbioru linków, wybierając każdorazo-
wo wszystkie dane, które miały służyć do utworzenia 
bazy danych ofert.

Pobierane były informacje dotyczące samych ofert po-
dróży oraz kierowców wykonujących przewóz dla dwóch 
kierunków podróży: do Krakowa oraz z Krakowa. Dane te 
dotyczyły podróży od 8 do 20 maja 2017 roku w odstępie 
dwudniowym. Łącznie daje to 7 dni analizy, w której za-
warte są wszystkie dni tygodnia. W efekcie (odrzucając po-
dróże dublowane) udało się zebrać dane o około 2900 róż-
nych ofert przejazdu do Krakowa oraz o około 2700 róż-
nych ofert przejazdu z Krakowa. Wszystkie dalsze analizy 
zostały opracowane na podstawie tych danych.

Połączenia oferowane są w różnych kierunkach, w tym 
687 do Krakowa oraz 629 z Krakowa. Najpopularniejsze 
z nich (czyli te, które miały powyżej 65 ofert) są przedsta-
wione w tabeli 1.

artykułu byli oni przeanalizowani z względu na ich wiek, 
płeć oraz doświadczenie. Liczba kierowców w podziale na 
grupy wiekowe została przedstawiona na rysunku 2.

Z tego rysunku widać, że zdecydowaną większość sta-
nowią osoby w wieku 26–30 lat, którzy mają prawie 25% 
udział wśród wszystkich kierujących. Drugą w kolejności 
grupą, ze względu na wiek, są osoby w wieku 21–25 lat. 
Jest ich ponad 19%. Dane te udowadniają, że to właśnie 
grupa młodych, rozwijających się ludzi stanowi większość 
kierowców korzystających z serwisu BlaBlaCar.

Jeżeli chodzi o płeć kierowców, to trzeba odnotować, że 
zasadniczą większość stanowią kierowcy mężczyźni: 86%, 
w stosunku do 14% kobiet. To właśnie oni częściej decydu-
ją się na udostępnienie wolnych miejsc swojego prywatne-
go pojazdu w ramach ofert wspólnej podroży. Może to 
świadczyć o zagrożeniach, jakie czyhają na kobiety. Choć 
system wydaje się bezpieczny, nigdy nie uda się zapewnić 
pełnego bezpieczeństwa kierujących, jak i pasażerów.

Każdy użytkownik serwisu BlaBlaCar posiada tak zwa-
ny Poziom Doświadczenia, który wzrasta w zależności od 
intensywności i czasu trwania jego aktywności na stronie. 
Poziom Doświadczenia jest cenną wskazówką przy wyborze 
idealnego towarzysza podróży. Istnieje pięć Poziomów 
Doświadczenia [14]. By awansować do kolejnej rangi nale-
ży spełnić konkretne wymagania, które przedstawione zo-
stały w tabeli 2. Warto zwrócić uwagę, że 3 wymagania – 
liczba pozytywnych ocen, procent pozytywnych ocen oraz 
długość bycia użytkownikiem – z siedmiu zależą w ten czy 
w inny sposób od długości oraz aktywności korzystania 
z serwisu. 

Najpopularniejsze połączenia z/do Krakowa oferowane na serwisie 
BlaBlaCar

Punkty początkowe/docelowe Z Krakowa Do Krakowa SUMA

Warszawa 128 141 269

Wrocław 110 132 242

Lwów 106 86 192

Rzeszów 96 87 183

Katowice 60 87 147

Zakopane 55 62 117

Wiedeń 37 50 87

Kielce 32 53 85

Przemyśl 36 44 80

Lublin 45 32 77

Berlin 31 40 71

Tarnów 35 34 69

Tarnopol 29 37 66

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1

Tabela 2

Można zauważyć, że do najpopularniejszych punktów 
początkowych/docelowych trafiły 4 miasta zagraniczne: 
Lwów, Wiedeń, Berlin oraz Tarnopol. Reszta punktów to 
albo stolice województw, albo największe miasta woje-
wództwa małopolskiego (osobno jest tylko Przemyśl). 
Wynika z tego, że korzystanie z serwisu – w dużej mierze 
– odbywa się podczas podróży krajowych.

Kierowcy–użytkownicy serwisu BlaBlaCar
Na podstawie uzyskanych danych o oferowanych podró-
żach została uzyskana informacja o 5540 kierowcach, któ-
rzy są użytkownikami serwisu BlaBlaCar. W ramach tego 

Rys. 2. Liczba badanych kierowców w podziale na grupy wiekowe
Źródło: opracowanie własne

Poziomy doświadczenia użytkowników serwisu BlaBlaCar
Nowicjusz Adept Doświadczony Ekspert Ambasador

Zweryfikowany email nie tak tak tak tak

Zweryfikowany numer 
telefonu nie tak tak tak tak

Preferencje określone nie tak tak tak tak

Zdjęcie profilowe 
dodane brak brak brak tak tak

Liczba pozytywnych 
ocen brak 1 ocena 3 oceny 6 ocen 12 ocen

% pozytywnych ocen – >60% >70% >80% >90%

Użytkownik od mniej niż  
1 miesiąc 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.blablacar.pl/experience–level?_locale=pl_PL
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Rys. 2. Liczba badanych kierowców w podziale na grupy wiekowe
Źródło: opracowanie własne

Rysunek 3 przedstawia zależność rangi kierowcy – użyt-
kownika od jego wieku. W grupie wiekowej do 21 lat naj-
większa jest liczba kierowców z Poziomem Doświadczenia 
„Nowicjusz”. Związane jest to z tym, że kierowcy tej grupy 
szybciej trafiają w następną grupę wiekową, niż przechodzą do 
kolejnego poziomu. Dla reszty grup procentowy udział jest 
podobny, a to mówi o tym, że niezależnie od wieku użytkow-
nicy korzystają z serwisu z bardzo podobną częstotliwością.

•	 czasu trwania podróży,
•	 cena za przejazd jednej osoby,
•	 liczba połączeń pomiędzy wybranymi miastami a Kra-

kowem.

Uwzględnione zostały przejazdy bezpośrednie transpor-
tu zbiorowego, gdyż w systemie BlaBlaCar nie występują 
połączenia z przesiadką z jednego samochodu osobowego 
na drugi. Rozpatrywane miasta znajdują się na terenie 
Polski, co pozwoliło założyć, że wszystkie połączenia kole-
jowe i autobusowe zapewnione są na podobnym poziomie 
i o podobnym standardzie. 

Pierwszym analizowanym czynnikiem jest czas trwania 
podróży. Jak wiadomo, ma on bardzo duży wpływ na wybór 
środka transportu. Wartości tego parametru wyrażone w mi-
nutach zostały przedstawione na rysunku 5. BlaBlaCar wy-
pada bezwzględnie najlepiej dla podróży do 100 km – po-
między Krakowem a Tarnowem oraz Krakowem a Kato-
wicami. W przypadku długości połączenia od 100 do 
200 km, czyli Kraków–Kielce, Kraków–Rzeszów, Kraków–
Zakopane, ciężko określić jednoznacznie najlepszy środek 
transportu ze względu na czas podróży. Widocznie wpływ 
mają inne czynniki, takie jak na przykład jakość infrastruk-
tury dla tego czy innego środku transportu. Na trasach 
o długości powyżej 200 km – Kraków–Lublin, Kraków–
Przemyśl, Kraków–Warszawa oraz Kraków–Wrocław – 
przewagę zaczyna zdobywać transport kolejowy, BlaBlaCar 
zajmuje drugą pozycję, wyprzedzając przewozy autobusowe.

Rys. 3. Zależność poziomu doświadczenia od wieku kierowców
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Zależność poziomu doświadczenia od płci kierowców
Źródło: opracowanie własne

Jak widać na rysunku 5, różnice udziałów kierowców 
każdej rangi pomiędzy użytkownikami płci żeńskiej i mę-
skiej są niewielkie, czyli Poziom Doświadczenia zdobyty 
podczas korzystania z serwisu carpoolingowego nie zależy 
mocno od płci. Z drugiej strony warto zauważyć, że kobiety 
tworzą trochę większą grupę „Nowicjusz” w porównaniu 
do mężczyzn, a to, biorąc pod uwagę, że zdecydowaną 
większość kierowców oferujących przejazdy są mężczyźni, 
może wskazywać, np. na większą liczbę przypadków jedno-
razowego korzystania z serwisu wśród kobiet kierowców. 

Porównanie ofert podróży z serwisu BlaBlaCar  
z ofertami transportu zbiorowego
W celu porównania ofert podróży z serwisu BlaBlaCar 
z ofertami transportu zbiorowego zostały wybrane po-
łączenia pomiędzy Krakowem i dziewięcioma miastami 
w Polsce, które należały do najpopularniejszych punktów 
początkowych/docelowych na moment pobranie danych 
(patrz tabela 1). Analiza ta została przeprowadzona pod 
względem trzech kryteriów:

Rys. 5. Średni czas podróży dla różnych wybranych środków transportu.
Źródło: opracowanie własne

Drugim czynnikiem porównawczym jest cena. Wykres 
na rysunku 6 przedstawia porównanie cen na badanych 
trasach, uwzględniając transport zbiorowy i usługi carpo-
olingowe oferowane przez serwis BlaBlaCar. Można zauwa-
żyć, że na długich trasach, jak np. Kraków–Warszawa czy 
Kraków–Lublin, przejazd tradycyjnymi środkami trans-
portu publicznego wypada znacznie drożej niż współdziele-
nie podróży z innym kierowcą. Różnica ta maleje, ale jest 
zauważalna również na trasach średnich, takich jak np. 
Kraków–Kielce. Natomiast na trasach krótkich ceny są 
praktycznie porównywalne, zatem czynnik decydujący o wy-
borze środku transportu będzie inny. Należy jednocześnie 
podkreślić, że zaletą transportu publicznego jest to, iż cena 
biletów w obie strony jest taka sama, natomiast cena 
w przypadku systemu carpoolingowego waha się w zależności 
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Największe różnice występują w godzinach od 09:00 do 
15:00 oraz15:00 do 19:00. W pierwszym przypadku więcej 
połączeń oferuje transport autobusowy, w drugim – serwis 
BlaBlaCar. Można również zauważyć, że transport autobu-
sowy realizuje około 80% swoich podróży w ciągu dnia: od 
5 rano do 19. Ze swojej strony oferty z serwisu BlaBlaCar 
rozłożone są bardziej równomiernie w ciągu dnia, co znowu 
podkreśla uzupełniający charakter tego systemu.

Podsumowanie
Sytuacja na rynku usług transportowych cały czas się zmie-
nia. Dominacja jednej grupy środków transportu jest uwa-
runkowana sytuacją gospodarczą, rozwojem technologicz-
nym, odległością podróży oraz preferencjami pasażerów. 
W dzisiejszych czasach w transporcie większy nacisk kładzie 
się obecnie na względy ekonomiczne i ekologiczne. Jednym 
z działań w tym kierunku jest właśnie promocja i rozwój 
carpoolingu. Funkcjonowanie takiego systemu transportu 
opiera się głównie na portalach społecznościowych działa-
jących w Internecie. Fakt istnienia w nim szeregu serwi-
sów takich jak BlaBlaCar, które mają na celu ułatwienie 
znalezienia współtowarzysza podróży, ma główny wpływ na 
wzrost popularności systemu carpooling.

Carpooling jest jednym z narzędzi umożliwiających 
zmniejszenie zatłoczenia na drogach. Z drugiej strony, cięż-
ko jest  przyspieszyć wdrażanie carpoolingu do poziomu za-
dowalającego, mającego większy wpływ na zredukowanie 
korków na sieci ulic w miastach [15]. Taka redukcja nastą-
piłaby, gdyby duża część podróżujących, zwłaszcza codziennie 

Rys. 6. Średnia cena za przejazd w zależności od wybranego środka transportu
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Zależność ceny przejazdu od długości trasy
Źródło: opracowanie własne

od kierunku podróży o kilka złotych. W niektórych przy-
padkach różnica ta jest znacząca.

Trzeba też dodać, że podczas analizy zaobserwowano 
pewną zależność dla podróży oferowanych z pomocą serwisu 
BlaBlaCar: średnia cena za 100 kilometrów drogi maleje do 
długości trasy przejazdu około 300 kilometrów, a następnie 
zaczyna rosnąć wraz ze wzrostem odległości (rys. 7).

Na podstawie analizy powyższych wykresów można 
stwierdzić, że przejazdy za pomocą serwisu BlaBlaCar są 
atrakcyjne dzięki cenie i, szczególnie na trasach do 100 km, 
często skracają czas podróży, jaką należałoby odbyć trady-
cyjnymi środkami transportu zbiorowego, którymi są auto-
busy i kolej.

Trzecim kryterium była wybrana liczba oferowanych 
podróży. Na rysunkach 8 i 9 zostały przedstawione odpo-
wiednio liczby przejazdów z Krakowa do wybranych dzie-
więciu miast oraz z tych miast do Krakowa, w okresie ba-
danych dwóch tygodni. 

Jak można zauważyć, niemal we wszystkich przypadkach 
dominuje transport autobusowy/autokarowy. Wyjątkiem są 
dwa połączenia: z Warszawą oraz Przemyślem, gdzie góru-
ją przewozy kolejowe. Na obecną chwilę przejazdy za po-
mocą serwisu BlaBlaCar stanowią niewielką część wszyst-
kich przejazdów, co podkreśla uzupełniający charakter sys-
temu carpoolingu.

Ostatnim krokiem analizy było porównania liczby ofe-
rowanych podróży w zależności od godzin odjazdu dla 
dwóch systemów transportu lądowego: transportu autobu-
sowego oraz carpoolingowego systemu BlaBlaCar. Procentowe 
udziały liczby połączeń dla tych dwóch systemów w danych 
godzinach zostały przedstawione w tabeli 3.

Rys. 8. Liczba oferowanych przejazdów kolejowych, autobusowych oraz BlaBlaCar z Krakowa 
do wybranych miast
Źródło: opracowanie własne

Rys. 9. Liczba przejazdów kolejowych, autobusowych oraz BlaBlaCar do Krakowa
Źródło: opracowanie własne
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dojeżdżających do pracy, przyjęłaby carpooling, jako środek 
transportu.

Z poprzednich badań wynika, że podróż za pomocą sys-
temu carpoolingowego często wybierana jest podczas prze-
mieszczania się na większe odległości do lub z miejsc ma-
łych, słabo skomunikowanych, pozbawionych bezpośred-
niego połączenia komunikacją zbiorową z większymi 
miastami [16]. Teza ta została podważona. Z analizowa-
nych danych wynika, że najpopularniejsze połączenia ofe-
rowane serwisem BlaBlaCar łączą największe miasta, które 
nie zawsze są od siebie odległe. 

Na podstawie analizy porównawczej ofert przewozu 
BlaBlaCar z ofertami transportu zbiorowego można za-
uważyć, że przejazdy za pomocą serwisu BlaBlaCar są 
atrakcyjne dzięki cenie oraz często skróconemu czasowi po-
dróży, w porównaniu do tradycyjnych środków transportu 
zbiorowego, jakimi są autobusy oraz kolej. Można to wy-
tłumaczyć brakiem lub mniejszą liczbą przystanków, posto-
jów oraz całkowitym brakiem przesiadek.

Z przeprowadzonej analizy oferowanych podróży w za-
leżności od godzin odjazdu wynika, że atutem podróży za 
pomoc serwisu BlaBlaCar jest większa elastyczność tej po-
dróży. Przejazdy te „łatają” także wadę pozostałych środ-
ków transportu zbiorowego – przejazdy autobusowe oraz 
kolejowe nie są oferowane zazwyczaj w każdej godzinie 
doby. Oferty BlaBlaCar świetnie zapełniają te luki, zwłasz-
cza w godzinach nocnych. 
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Udziały połączeń autobusowych oraz oferowanych serwisem BlaBlaCar w danych godzinach
Połączenia 05:01–09:00 09:01–15:00 15:01–19:00 19:01–23:00 23:01–05:00 SUMA

Kraków–Katowice
BlaBlaCar 14,3% 21,8% 35,4% 17,0% 11,6% 100%
Autobus 22,7% 29,3% 22,7% 16,6% 8,8% 100%

Kraków–Kielce
BlaBlaCar 22,4% 22,40% 27,10% 17,60% 10,60% 100%
Autobus 19,2% 38,50% 24,40% 11,50% 6,40% 100%

Kraków–Lublin
BlaBlaCar 15,6% 27,30% 44,20% 7,80% 5,20% 100%
Autobus 31,8% 40,90% 27,30% 0,00% 0,00% 100%

Kraków–Przemyśl
BlaBlaCar 17,5% 23,80% 32,50% 10,00% 16,30% 100%
Autobus 23,5% 35,30% 17,60% 17,60% 5,90% 100%

Kraków–Rzeszów
BlaBlaCar 25,1% 15,30% 25,10% 21,90% 12,60% 100%
Autobus 19,1% 31,90% 23,40% 12,80% 12,80% 100%

Kraków–Tarnów
BlaBlaCar 17,4% 21,70% 26,10% 14,50% 20,30% 100%
Autobus 24,3% 31,80% 23,00% 13,50% 7,40% 100%

Kraków–Warszawa
BlaBlaCar 16,7% 26,80% 34,20% 13,80% 8,60% 100%
Autobus 22,9% 30,00% 27,10% 10,00% 10,00% 100%

Kraków–Wrocław
BlaBlaCar 12,4% 25,60% 31,80% 16,50% 13,60% 100%
Autobus 19,4% 32,30% 21,00% 14,50% 12,90% 100%

Kraków–Zakopane
BlaBlaCar 13,8% 37,90% 25,90% 14,70% 7,80% 100%
Autobus 20,2% 36,40% 24,80% 11,60% 7,00% 100%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3
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Streszczenie: Celem artykułu jest analiza i ocena funkcjonowania au-
tobusowych linii dowozowych na terenie gmin Wieliczka, Świątniki 
Górne oraz Gdów. Linie te dowożą mieszkańców odległych sołectw do 
stacji kolejowej w Wieliczce. Przedstawiono charakterystykę wszystkich 
linii dowozowych. Scharakteryzowano dla linii wielkości potoków pa-
sażerskich, punktualność odjazdów autobusów z przystanku Wieliczka 
Rynek Kopalnia oraz strefy dostępności do przystanków autobusowych 
i stacji kolejowej. 
Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport publiczny, przewoź-
nik prywatny.

Analiza przewozów Autobusowymi Liniami 
Dowozowymi na terenie Gmin Wieliczka, 
Świątniki Górne oraz Gdów1

Wprowadzenie
Gmina Wieliczka (gmina miejsko-wiejska) położona jest 
w województwie małopolskim, w powiecie wielickim. 
Siedzibą władz jest miasto Wieliczka. Gmina zlokalizowa-
na jest na południowy wschód od Krakowa i zajmuje teren 
o powierzchni 100,01 km2. 

Według danych Urzędu Statystycznego łącznie na tere-
nie miasta i gminy Wieliczka mieszka 57 478 osób, z czego 
22 946 osób w Wieliczce i 34 532 na terenie dwudziestu 
dziewięciu sołectw. W gminie Wieliczka obserwuje się wy-
raźny przyrost liczby ludności (49 337 osób). W stosunku 
do 2007 roku liczba mieszkańców zwiększyła się o 14%. 
Jedna z głównych przyczyn takiego stanu jest proces sub-
urbanizacji.

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2015–2022 
za cel strategiczny w zakresie transportu postawiła stwo-
rzenie sprawnej i funkcjonalnej sieci transportowej i komu-
nikacyjnej. Sieć ma służyć celom społeczno-gospodarczym, 
inwestorom i przedsiębiorcom, jak i również efektywnemu 
przepływowi mieszkańców po terenie gminy i w aglomera-
cji krakowskiej. Wymieniono również cele operacyjne takie 
jak: 

•	 wprowadzenie nowych linii autobusowych i wydłuże-
nie ich tras oraz zwiększenie częstotliwości przejaz-
dów zbiorową komunikacją publiczną;

•	 współudział w funkcjonowaniu zintegrowanego bile-
tu aglomeracyjnego;

•	 działalność w zakresie poprawy standardów usług 
transportu zbiorowego;

•	 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego;
•	 działania związane z budową, przebudową i rozbudo-

wą skrzyżowań, rond, węzłów; 
•	 budowa dróg rowerowych odseparowanych od ruchu 

kołowego;

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019.

•	 usprawnienie połączeń komunikacyjnych z Krako-
wem i Krakowskim Obszarem Metropolitarnym,

•	 budowa parkingów Park & Ride.2

Transport publiczny na terenie gminy Wieliczka organi-
zowany jest w oparciu o tabor Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego SA w Krakowie, zgodnie z porozumie-
niem międzygminnym zawartym 20 grudnia 2007 roku 
z Gminą Miejską Kraków oraz w oparciu o tabor Woje-
wództwa Małopolskiego, wykorzystywany w ramach linii 
autobusowych, pełniących funkcję dowozową do transpor-
tu kolejowego3. 

Przez obszar Gminy przebiega pięć linii aglomeracyj-
nych zwykłych, dwie linie aglomeracyjne przyspieszone 
i jedna linia aglomeracyjna nocna. Na terenie gminy obec-
na jest również komunikacja szynowa obsługiwana przez 
Koleje Małopolskie sp. z o.o., która realizuje przewozy  
SKA1 Wieliczka Rynek Kopalnia–Kraków Główny– Kra-
ków Lotnis ko/Airport, obsługujące przystanki Wieliczka 
Boguc ice, Wieliczka Park oraz Wieliczka Rynek-Kopalnia. 
Linia SKA1 została uruchomiona w ramach zintegrowanej 
komunikacji publicznej, prowadzonej przez województwo 
małopolskie we współpracy z Wieliczką. 

Koleje Małopolskie od 1 września 2017 roku rozpoczęły 
nowy etap integracji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej z ko-
munikacją autobusową. Od 1 września 2017 roku pasaże-
rowie dowożeni są z ościennych miejscowości do przystan-
ku kolejowego Wieliczka Rynek Kopalnia. Rozkład jazdy 
autobusów skoordynowany jest z rozkładem jazdy pocią-
gów, a podróż realizowana jest na podstawie jednego bile-
tu. Autobusowe Linie Dowozowe na terenie gminy 
Wieliczka organizowane są przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego, a operatorem są Koleje 
Małopolskie sp. z o.o. Do 31 marca 2018 roku usługi prze-
wozowe świadczyła firma Mobilis Sp. z o.o., natomiast od  
1 kwietnia 2018 roku firma przewozowa Michalus. 

Dzięki badaniom ankietowym przeprowadzonym w ra-
mach stworzonego w 2016 roku Planu Mobilności dla 
Gminy Wieliczka analiza przemieszczeń mieszkańców 
gminy do miejsc pracy i nauki wskazuje bardzo wyraźnie, 
że prawie z każdego sołectwa największa grupa osób podró-
żuje do Krakowa, a w drugiej kolejności do Wieliczki. Cele 
podróży ulokowane w Krakowie w 40% realizują miesz-

2  Strategia Rozwoju miasta i gminy Wieliczka na lata 2015–2022
3  Strona internetowa: https://www.wieliczka.eu/mfiles/201129/3/13980/z/Organizacja-

transportu-metropolitalnego-gminy-Wieliczka17.10.2017.pdf; dostęp maj 2018 rok
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kańcy Wieliczki, a 60% to przyjezdni z okolicznych so-
łectw, w tym największe grupy to mieszkańcy Węgrzc 
Wielkich i Golkowic. Strukturę wyboru środków transpor-
tu w codziennych podróżach do miejsca pracy i nauki oraz 
podróżach na zakupy przedstawia rysunek 1. Założeniem 
planu mobilności gminy jest to, aby publiczny transport 
zbiorowy realizowany był w oparciu o zasadę zrównoważo-
nego rozwoju. Planowana sieć komunikacyjna uwzględnia-
ła oczekiwania społeczne dotyczące zapewnienia powszech-
nej dostępności do usług publicznego transportu zbiorowego 
z wykorzystaniem różnych środków transportu, równo-
cześnie promując przyjazne dla środowiska i wyposażone 
w nowoczesne rozwiązania techniczne pojazdy4.

Charakterystyka Autobusowych Linii Dowozowych (ALD)
Na zlecenie Kolei Małopolskich, w grudniu 2014 roku, zo-
stały uruchomione Autobusowe Linie Dowozowe. Przewozy 
autobusowe wykonywała na trasie Raciborsko–Wieliczka 
i Byszyce–Wieliczka Spółka KrakTransRem, będąca spół-
ką córką krakowskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego SA w Krakowie. Kursujące tam linie 
obsługiwały południowe sołectwa gminy Wieliczka. Kursy 
odbywały się takcie godzinnym oraz były skomunikowane 
z pociągami na stacji Wieliczka Rynek Kopalnia. W przy-
padku odjazdów składów Kolei Małopolskich, w takcie 
co 30 minut, obie linie wyruszały z Wieliczki na zmianę 
co pół godziny, natomiast w okresach kursowania pocią-
gów co godzinę autobusy wyjeżdżały z Wieliczki i wracały 
razem. W roku 2015 ograniczono kursowanie pojazdów. 
W sobotę, niedzielę i święta kursował tylko jeden autobus, 
obsługując linie B1 i R1 na zmianę (kursy na każdej linii 
wykonywane były co godzinę)5.

W październiku 2015 roku Linia R1 Wieliczka-
Raciborsko została przedłużona o dwa przystanki do miej-
scowości Grajów. Pół roku później, w kwietniu 2016 roku, 
do linii R1 i B1 dołączyła linia D1, która wykonywała kur-
sy na trasie Wieliczka Rynek Kopalnia–Rożnowa– 

4 Plan Mobilności gminy Wieliczka, 2016 rok
5 Strona internetowa: www.psmkms.krakow.pl; dostęp maj 2018 rok

Mietniów–Chorągwica–Grajów–Dobranowice. Z racji bra-
ku możliwości zawrócenia na terenie Dobranowic linia D1 
dojeżdżała do Huciska (Gmina Gdów). Gmina Gdów nie 
wyrażała zgody na dofinansowanie funkcjonowania linii 
D1, tym samym uniemożliwiała mieszkańcom wsiadanie 
na pętli Hucisko. Pasażerowie musieli dojść pieszo do 
Dobranowic. Sytuacja ta uległa zmianie we wrześniu 2016 
roku, kiedy to do linii D1 dołączono przystanki na terenie 
sołectwa Hucisko. W związku ze zwiększonym zaintereso-
waniem liniami dowozowymi oraz rosnącymi potrzebami 
mieszkańców gminy Wieliczka na trasach oprócz pojazdów 
Jelcz M081MB przewozy zaczęto wykonywać autobusem 
Solaris Urbino 12. Dzięki temu mieszkańcy zyskali dojazd 
do pociągu pojazdami przystosowanymi do przewozu osób 
niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, czego dotych-
czas nie oferowali kursujący na tych trasach przewoźnicy 
prywatni6. Pilotażowy program Autobusowych Linii Dowo-
zowych na terenie gminy Wieliczka został pozytywnie ode-
brany przez mieszkańców. Władze Małopolski podjęły de-
cyzję o utrzymaniu kursowania linii B1, R1 i D1 oraz 
o uruchomieniu nowych połączeń międzygminnych. 

1 września 2017 roku na pętli autobusowej przy przy-
stanku Wieliczka Rynek Kopalnia odbyło się podpisanie 
umów na Autobusowe Linie Dowozowe. Województwo 
małopolskie we współpracy ze Spółką Koleje Małopolskie 
sp. z o.o. oraz z gminami: Wieliczka, Świątniki Górne 
i Gdów uruchomiło 6 Autobusowych Linii Dowozowych 
do węzła przesiadkowego Wieliczka Rynek Kopalnia. Jest 
to pionierskie rozwiązanie integrujące pasażerów z komuni-
kacją szynową i autobusową. Oferta dowozowa obejmuje 
następujące linie:

•	 B1 – Świątniki Górne–Byszyce Pętla–Wieliczka Ry-
nek Kopalnia, 

•	 R1 – Świątniki Górne–Grajów V Boisko–Wieliczka 
Rynek Kopalnia, 

•	 D1 – Wieliczka Rynek Kopalnia–Dobranowice– 
Wieliczka Rynek Kopalnia, 

•	 G1 – Grabie–Wieliczka Rynek Kopalnia, 
•	 G2 – Grabie–Wieliczka Rynek Kopalnia–Świątniki 

Górne,
•	 S1 – Wieliczka Rynek Kopalnia–Podstolice–Świątni-

ki–Podstolice–Wieliczka Rynek Kopalnia. 

Rozkład jazdy autobusów skoordynowany jest z rozkła-
dem jazdy pociągów, a podróż realizowana na podstawie jed-
nego biletu. Autobusy dowożą pasażerów do pociągów co 
godzinę, tak aby możliwa była dogodna przesiadka na po-
ciąg linii SKA1. Pierwszy kurs z przystanku początkowego 
wykonywany jest tak, aby pasażerowie mogli zdążyć bez 
problemu na pociąg, który odjeżdża ze stacji Wieliczka 
Rynek Kopalnia do Krakowa o godzinie 4:367. Wykaz przy-
stanków i trasy Autobusowych Linii Dowozowych na terenie 
gmin Wieliczka, Świątniki Górne, Gdów przedstawiono na 

6 Strona internetowa: www.psmkms.krakow.pl; dostęp maj 2018 rok
7 Strona  internetowa: https://malopolskiekoleje.pl/images/rozklady-jazdy/SKA-1---Wieliczka- 

Krakw-Lotnisko---27.04-9.06.2018.pdf; dostęp maj 2018 rok

Rys. 1. Rodzaj środka transportu wybieranego przez mieszkańców gminy w podróżach do 
miejsc pracy i nauki
Źródło: Plan Mobilności gminy Wieliczka, 2016 rok
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rysunku 2. Firma przewozowa Michalus do przewozu pasa-
żerów w ramach Autobusowych Linii Dowozowych wyko-
rzystuje pojazdy marki Mercedes, SOR, BMC. 

Każda linia wykonuje łącznie w dniu roboczym po 36 
kursów (18 kursów w każdym kierunku). W soboty, nie-
dziele i święta częstotliwość spada do 18 kursów (9 kursów 
w każdym kierunku). Linia G2 wykonuje łącznie 4 kursy 
w ciągu 24 godzin tylko w dni robocze. Częstotliwość kur-
sowania w dni robocze utrzymana jest w takcie 60-minuto-
wym od godziny 4:00 do 23:00. W soboty, niedziele i świę-
ta częstotliwość spada dwukrotnie. 

Liczba przystanków (dla poszczególnych kierunków) na 
liniach B1, S1 i G2 różni się od siebie. W przypadku linii B1 
wpływ na różnicę w liczbie przystanków ma fakt, że pojazd, 
który jedzie do Wieliczki, objeżdża dodatkowe przystanki: 
Byszyce V, Byszyce IV, Byszyce III i Byszyce VII (linia okręż-
na). W przypadku linii S1 i G2 pojazdy autobusowe na swo-
jej trasie w kierunku Świątnik Górnych obsługują dodatko-
wy przystanek, którego nie ma w przeciwnym kierunku. 

Najkrótsza trasa, jaką wykonują Autobusowe Linie 
Dowozowe, prowadzi w kierunku przystanku Byszyce 
Pętla (linia B1) i wynosi 12,4 kilometra. Najdłuższą trasę 
wykonuje linia G2 i wynosi ona 31,45 kilometra (trasa pro-
wadzi od przystanku Grabie I do przystanku Świątniki 
Urząd Miasta i Gminy). Średnia długość wszystkich tras 
wynosi 16,94 kilometrów. Natomiast średnia długość tras, 
bez wariantu linii G2 (która w ciągu dnia wykonuje tylko 4 
kursy), to 14,06 kilometrów. 

Linie B1, D1 oraz R1 swoje pierwsze kursy rozpoczyna-
ją od przystanku Świątniki Urząd Miasta i Gminy i rozcho-
dzą się w kierunku pierwotnych tras początkowych kolej-
no: do Byszyce Pętla, Hucisko I oraz Grajów V Boisko. Są 
to kursy wariantowe.

Badania potoków pasażerskich Autobusowych Linii Dowozowych
W celu jak najlepszego odwzorowania sytuacji ruchowej 
obserwowanej na końcowym/początkowym przystanku 
(Wieliczka Rynek Kopalnia) pomiary przeprowadzone zo-
stały w typowy dzień roboczy. Pomiar przeprowadzony zo-
stał 24 maja 2018 roku w czwartek. Okres obserwacji objął 

czas kursowania Autobusowych Linii Dowozowych wraz 
z porannym buforem zakładającym wcześniejszą akumula-
cję i oczekiwanie pasażerów. Obserwacje wykonane zostały 
w godzinach 4:00–23:00. 

Do przeprowadzenia pomiaru wykorzystano wideoreje-
strację (fot. 1). Za zgodą organizatora transportu oraz za-
rządcy parkingu P+R Wieliczka Rynek Kopalnia w bezpo-
średniej bliskości stanowisk przystankowych zamontowane 
zostały dwa zestawy kamerowe, które rejestrowały plac 
postojowy, czynności przystankowe oraz wymianę pasażer-
ską. Po zakończeniu pomiaru terenowego przeprowadzono 
odczyt materiału i na jego podstawie określono następujące 
parametry:

•	 potoki pasażerskie w relacji do Wieliczki,
•	 potoki pasażerskie w relacji z Wieliczki,
•	 rzeczywiste czasy przyjazdów i odjazdów.

Rys. 2. Wykaz przystanków i trasy autobusowych linii dowozowych na terenie gmin Wieliczka, 
Świątniki Górne, Gdów
Źródło: opracowanie własne na podstawie OpenStreetMap

Fot. 1. Przykładowy widok kamery wykorzystanej do wykonania pomiaru potoków pasażerskich
Źródło: materiały własne

W ramach badań potoków przeanalizowano liczbę pasa-
żerów przyjeżdżających i kończących podróż autobusem na 
przystanku Wieliczka Rynek Kopalnia oraz liczbę pasażerów, 
którzy rozpoczynają lub kontynuują swoją podróż z wyko-
rzystaniem Autobusowych Linii Dowozowych (ALD). W ra-
mach przeprowadzonych pomiarów odnotowywano również 
czas przyjazdu i odjazdu poszczególnych linii z przystanku 
Wieliczka Rynek Kopalnia, oceniając punktualność pojaz-
dów ALD. Badaniami objęto pojazdy linii B1, D1, R1, S1, 
G1. Ostatnim elementem badań było wyznaczanie dostęp-
ności mieszkańców i użytkowników ALD do przystanków 
i stacji kolejowej Wieliczka Rynek Kopalnia. 

Potoki pasażerskie – przystanek Wieliczka Rynek Kopalnia
W ciągu typowego dnia roboczego na przystanku 
Wieliczka Rynek Kopalnia potoki pasażerskie przekraczają 
pół tysiąca pasażerów w okresie kursowania komunikacji. 
Zdecydowanie więcej odnotowano pasażerów wsiadających 
i rozpoczynających podróż na tym przystanku (345 osób) 
niż pasażerów kończących podróż (222 osoby). Łączne licz-
by pasażerów przedstawiono na rysunku 3.
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Największe potoki pasażerskie obserwowane są na linii 
S1 w relacji Wieliczka–Świątniki Górne–Wieliczka. Podczas 
obserwacji odnotowano tam 95 osób rozpoczynających 
i 55 pasażerów kończących podróż. 

Najmniejsze z obserwowanych potoków występowały 
na linii G1 w relacji Wieliczka–Grabie–Wieliczka. Dla tej 
linii odnotowano 36 osób rozpoczynających podróż 
i 51 kończących ją. 

Wśród pasażerów linii dowozowych na przystanku 
Wieliczka Rynek Kopalnia zdecydowanie widać, że więk-
szość (blisko 2/3) stanowią pasażerowie rozpoczynający po-
dróż. Spośród zaobserwowanych pasażerów 39% kończy 
tam swoją podróż autobusem (rys. 4). 

Średnia liczba pasażerów wsiadających na analizowa-
nym przystanku waha się od 2 do 5, w zależności od linii. 
Znaczną różnicę zauważyć można na linii G1 (średnia wsia-
dających 2 osoby), podczas gdy na innych liniach ta war-
tość zbliżona jest do 4. Największa średnia wartość obser-
wowana jest dla linii S1. 

Nieco mniejsze rozproszenie wartości średniej zauważyć 
można przy analizie osób kończących podróż. Średnie war-
tości wahają się tam od 2 do 3 osób. 

Największe rozproszenie zbioru pasażerów obserwowa-
ne jest w przypadku osób wsiadających dla linii S1. 
Odchylenie standardowe przyjmuje tu wartość 4,17, przy 
średniej 5,28 (rys. 5).

Rys. 3. Liczba pasażerów korzystających z przystanku Wieliczka Rynek Kopalnia na poszcze-
gólnych liniach w typowym dniu roboczym
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Procentowy udział rozpoczynających i kończących podróż na przystanku Wieliczka 
Rynek Kopalnia w typowym dniu roboczym
Źródło: opracowanie własne

W ciągu dnia roboczego z linii B1 z przystanku Wieliczka 
Rynek Kopalnia korzysta 104 pasażerów (rys. 6). Spośród 
nich 35 osób to pasażerowie kończący podróż, a 69 osoby 
rozpoczynające ją na tym przystanku. Dla linii B1 uwidacz-
nia się jeden zdecydowany szczyty komunikacyjny – popołu-
dniowy. Poranny szczyt komunikacyjny jest rozmyty i przy-
pada na okres w godzinach 8:00–9:00. Maksymalna obser-
wowana wtedy liczba pasażerów kończących podróż 
w Wieliczce wynosi 6 osób. Szczyt popołudniowy w widocz-
ny sposób jest bardziej rozłożony w czasie, ale jego maksy-
malna wartość jest wyraźnie zauważalna. Szczyt popołudnio-
wy zaczyna się o 15:00 i kończy o 19:00. Największe warto-
ści potoki pasażerów rozpoczynających podróż obserwowane 
były w godzinie 16:00–17:00 i wynosiły 13 osób. 

Rys. 5. Średnia liczba pasażerów korzystających z przystanku Wieliczka Rynek Kopalnia na 
poszczególnych liniach w typowym dniu roboczym
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Liczba pasażerów na przystanku Wieliczka Rynek Kopalnia – linia B1 Wieliczka– 
Byszyce
Źródło: opracowanie własne
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W ciągu dnia roboczego z linii D1 z przystanku 
Wieliczka Rynek Kopalnia korzysta 114 pasażerów (rys. 7). 
Spośród nich 38 osób to pasażerowie kończący podróż, a 76 
osoby rozpoczynające ją z wykorzystaniem Autobusowych 
Linii Dowozowych. Dla linii D1 wyróżnić można dwa 
szczyty komunikacyjne. Poranny szczyt komunikacyjny 
przypada na okres w godzinach 4:00–5:00. Maksymalna 
obserwowana wtedy liczba pasażerów kończących podróż 
autobusową w Wieliczce wynosi 8 osób. Szczyt popołu-
dniowy w widoczny sposób jest bardziej rozłożony w czasie, 
a potoki pasażerskie w nim obserwowane są na podobnym 
poziomie. Najwięcej pasażerów rozpoczynających podróż 
odnotowano w godzinie 15:00–16:00. Było to 14 osób. 

W ciągu dnia roboczego z linii G1 z przystanku Wieliczka 
Rynek Kopalnia korzysta zdecydowanie najmniej pasażerów 
– 87 osób (rys. 9). Spośród nich 51 osób to pasażerowie koń-
czący podróż, a 36 osoby rozpoczynające ją na tym przystan-
ku. Jest to jedyna linia, w której te wartości nie są zgodne 
z trendem ukazującym większy potok w szczycie popołudnio-
wym dla pasażerów rozpoczynających podróż z przystanku 
Wieliczka Rynek Kopalnia. Dla linii G1 uwidacznia się jeden 
zdecydowany szczyty komunikacyjny – poranny. Dla szczytu 
porannego uwidacznia się jego maksymalna wartość przypa-
dająca na okres między godziną 8:00 i 9:00. Zaobserwowano 
wtedy 13 osób kończących podróż w Wieliczce. Popołudniowy 
szczyt komunikacyjny jest rozmyty i przypada na okres w go-
dzinach 14:00–15:00. Maksymalna obserwowana wtedy licz-
ba pasażerów kończących podróż w Wieliczce wynosi 6 osób. 
Jak można zauważyć, o czym wspomniano już wcześniej, 
w szczycie popołudniowym największe wartości (6 osób) 
przyjmuje potok pasażerów kończących podróż linią G1 – po-
dobnie jak w szczycie porannym. 

Rys. 7. Liczba pasażerów na przystanku Wieliczka Rynek Kopalnia – linia D1 Wieliczka – Hucisko
Źródło: opracowanie własne

W ciągu dnia roboczego z linii R1 z przystanku 
Wieliczka Rynek Kopalnia korzysta 112 pasażerów (rys. 8). 
Spośród nich 43 to osoby kończące podróż, a 69 osoby roz-
poczynające ją na tym przystanku. Dla linii R1 uwidacznia-
ją się dwa zdecydowane szczyty komunikacyjne. Poranny 
szczyt komunikacyjny przypada na okres w godzinach 
6:00–7:00. Maksymalna obserwowana wtedy liczba pasa-
żerów kończących podróż w Wieliczce wynosi 10 osób. 
Szczyt popołudniowy to okres między godziną 14 i 16. 
Największe wartości potoków pasażerów rozpoczynających 
podróż obserwowane były w godzinie 15:00–16:00 i wyno-
siły 13 osób. 

Rys. 8. Liczba pasażerów na przystanku Wieliczka Rynek Kopalnia – linia R1 Wieliczka – Grajów
Źródło: opracowanie własne

Rys. 9. Liczba pasażerów na przystanku Wieliczka Rynek Kopalnia – linia G1 Wieliczka – Grabie
Źródło: opracowanie własne

Z linii S1 korzysta największa liczba pasażerów. W ciągu 
dnia roboczego z linii S1 na przystanku Wieliczka Rynek 
Kopalnia korzysta 150 osób (rys. 11). Spośród nich 55 to pa-
sażerowie kończący podróż, a 95 to osoby rozpoczynające ją 
z wykorzystaniem Autobusowych Linii Dowozowych. Potoki 
pasażerskie na linii S1 rozpatrywać należy z rozróżnieniem 
wsiadających i wysiadających. W takim przypadku wyróżnić 
będzie można dwa szczyty komunikacyjne oraz wyraźnie za-
rysowujący się okres międzyszczytowy. Poranny szczyt komu-
nikacyjny przypada na okres w godzinach 7:00–10:00. 
Największe potoki pasażerów kończących podróż linią S1 za-
obserwować można w pierwszej jego godzinie, tj. 7:00–8:00, 
gdzie maksymalna obserwowana wtedy liczba pasażerów 
kończących podróż wynosi 10 osób. Szczyt popołudniowy 
zdecydowanie przypada w ciągu godziny16:00–17:00. Naj-
większa liczba pasażerów rozpoczynających podróż odnoto-
wana w tej godzinie wyniosła 17 osób. Zauważyć należy rów-
nież rozłożony w czasie okres międzyszczytowy, gdzie w go-
dzinach 10:00–13:00 każdy kurs rozpoczynało 8–10 
pasażerów. 
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Punktualność kursowania autobusów
W ramach przeprowadzonych pomiarów odnotowywa-
no również czas przyjazdu i odjazdu poszczególnych linii 
z przystanku Wieliczka Rynek Kopalnia. Na tej podstawie 
określono punktualność jako różnicę czasów rozkładowych 
i czasów rzeczywistych dla poszczególnych autobusów. 

W celu wyeliminowania błędów przed przystąpieniem 
do pomiarów zsynchronizowano czas rejestratora wideo, 
wykorzystanego do zapisu obrazu, z czasem internetowego 
serwera NTP Głównego Urzędu Miar, dostarczającym 
wzorcowy czas UTC dla komputerów. 

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału przy-
równano ze sobą czas rozkładowy oraz rzeczywisty obsługi 
przystankowej i na tej podstawie wyznaczono następujące 
wartości:

•	 przyspieszenie (odjazd przed czasem rozkładowym),
•	 opóźnienie (odjazd po czasie rozkładowym),
•	 średnią różnicę czasu przyjazdu i odjazdu,
•	 odchylenie standardowe różnic czasu przyjazdu i od-

jazdu,
•	 liczbę kursów wykonywanych o czasie,
•	 liczbę kursów przyspieszonych,
•	 liczbę kursów opóźnionych.

Wartości miar określonych na podstawie badań przed-
stawia tabela 1.

Spośród kursów do Wieliczki realizowanych w ramach 
ALD tylko 13% realizowana jest zgodnie z czasem rozkła-
dowym (rys. 11). Więcej niż połowa (57%) jest opóźniona 
w stosunku do czasu rozkładowego. Jest to szczególnie 
istotne z uwagi na integrację rozkładu kolejowego linii 
SKA1 i rozkładu Autobusowych Linii Dowozowych. Każdo-
razowe spóźnienie autobusu kończącego kurs na przystanku 
Wieliczka Rynek Kopalnia niesie za sobą zagrożenie braku 
możliwości dokonania wygodnej i bezpiecznej przesiadki 
między tymi środkami transportu. Pozostałe 30% to kursy 
przyspieszone, które wydłużają potencjalny czas przesiadki. 
W celu wydania opinii dotyczącej tej grupy kursów należy 
jednak przeanalizować zgodność realizacji rozkładu jazdy na 
przystankach wcześniejszych w ciągu trasy. 

Wśród kursów rozpoczynających się w Wieliczce, kursy 
realizowane punktualnie stanowią 8% (rys. 12). Kursów 
przyspieszonych, których realizacja rozpoczęła się przed cza-
sem rozkładowym, zaobserwowano 7%. Należy jednak za-
uważyć, iż podczas badania żaden z autobusów nie odjechał 
przed przyjazdem na peron pociągu linii SKA1. Maksymalne 
nadspieszenie wynosiło 3 minuty. Biorąc pod uwagę, że nie 

Rys. 11. Liczba pasażerów na przystanku Wieliczka Rynek Kopalnia – linia S1 Wieliczka – 
Świątniki Górne
Źródło: opracowanie własne
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[min] -4 -2 -6 -3 -1 -3 -3 -1 -8 -2

Opóźnienie (max) [min] 9 4 10 12 9 10 15 4 8 6
Średnia odchyłka [min] 1,94 1,67 2,17 2,94 2,56 2,33 0,78 1,00 0,89 1,50
Odchylenie  
standardowe 3,85 1,37 4,04 2,99 2,50 2,52 3,97 1,15 3,53 1,74

Kursy punktualne 3 1 0 0 3 0 3 5 3 1
Kursy opóźnione 9 16 12 17 14 17 7 12 9 15
Kursy przyspieszone 6 1 6 1 1 1 8 1 6 2

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1

Rys. 11. Procentowy rozkład punktualności kursów przyjazdowych do przystanku Wieliczka 
Rynek Kopalnia
Źródło: opracowanie własne

Rys. 12. Procentowy rozkład punktualności kursów odjazdowych z przystanku Wieliczka 
Rynek Kopalnia
Źródło: opracowanie własne
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wszyscy pasażerowie to osoby przesiadające się z pociągu, od-
jazd przed czasem jest nieakceptowalny. Pozostałe 85% kur-
sów było opóźnionych, co wynikać może z zasady integracji 
międzygałęziowej, że to „autobus czeka na pociąg”. 

Analizując czasy odjazdów, zauważyć można, że zdecy-
dowanie więcej jest kursów opóźnionych w stosunku do 
czasu rozkładowego (rys. 13). Wartości średnich odchyłek 
czasu przyjazdu wahają się od około 1 minuty do 2,5 minu-
ty, natomiast wartości te dla czasów odjazdu obserwowane 
są na poziomie od 1 minuty do blisko 3 minut. 

Jak widać z tabeli 2, najlepszą dostępnością (bezwzględ-
ną) charakteryzuje się gmina Świątniki Górne. Należy jed-
nak wziąć pod uwagę wielkość gminy oraz liczbę znajdują-
cych się tam gospodarstw domowych. 

Wyniki dla gminy Gdów ukazane zostały informacyjnie 
z uwagi na bardzo mały obszar oddziaływania Autobusowych 
Linii Dowozowych na jej terenie – tylko dwa przystanki. 
W związku z tym trudno analizować dostępność do nich 
pod kątem całości tej jednostki administracyjnej. 

Rys. 13. Analiza różnic czasów rozkładowych i czasów rzeczywistych czynności przystankowych
Źródło: opracowanie własne

Dostępność infrastruktury punktowej
Ostatnim elementem badań było wyznaczanie dostępno-
ści mieszkańców i użytkowników ALD do infrastruktury 
punktowej. Jako założenia do analizy przyjęto dwa zakresy 
czasowe, w jakich potencjalny pasażer może dostać się pie-
szo na najbliższy przystanek ze swojego domu. W przypad-
ku dostępności do stacji kolejowej wykonano analizę dla 
zestawu czasu i odległości, przy podróży pieszej i wykorzy-
staniu roweru. Przyjęte zakresy dla stacji kolejowej 15 minut 
pieszo, a dla przystanków autobusowych:

•	 5 minut pieszo – wariant komfortowy,
•	 10 minut pieszo – wariant akceptowalny,

Do analizy na podstawie założeń wykorzystano narzę-
dzia GIS. Na wstępnym etapie geokodowano przebiegi 
wszystkich linii oraz lokalizację przystanków autobuso-
wych. Kolejnym krokiem było wyznaczenie stref dostępno-
ści do wskazanych punktów (przystanków i stacji) na pod-
stawie drogowej bazy danych, w której zawierają się ciągi 
drogowe/uliczne, ciągi piesze oraz rowerowe. Jako pręd-
kość poruszania się człowieka przyjęto 4 km/h. 

Dla tak przygotowanych danych udało się uzyskać obszary 
dostępności pieszej (w formie graficznych poligonów) skupia-
jącej się wokół przystanków (rys. 14) i stacji kolejowej (rys. 15). 

W kolejnym kroku uzyskane dane nałożono na bazę ad-
resową8 analizowanych gmin. Na tej podstawie dokonano 
analizy pokrycia zamieszkałych terenów gmin (tabela 2).

8 Źródło: Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej http://
codgik.gov.pl, dostęp maj 2018r.

Rys. 15. Strefa dostępności stacji kolejowej w Wieliczce
Źródło: opracowanie własne
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5 min pieszo – autobus 3495 23,4% 551 28,2% 28 0,5%
10 min pieszo – autobus 7494 50,2% 938 47,9% 67 1,2%
15 min pieszo – kolej 1133 7,6% - - - -
4 km rower – kolej 7892 52,9% - - - -

Rys. 14. Strefa dostępności przystanku Autobusowych Linii Dowozowych
Źródło: opracowanie własne

Tabela 2
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Dla Gminy Wieliczka, na której terenie znajduje się 
większość przystanków ALD, nieznacznie ponad połowa 
gospodarstw domowych znajduje się w zasięgu 10-minuto-
wego dojścia do przystanku. Mniej niż ¼ (23%) zlokalizo-
wana jest w odległości, jaką można pokonać pieszo w 5 
minut. 

Do stacji kolejowej można się dostać pieszo z obszaru 
centrum miasta w ciągu 15 minut. Zauważyć należy, że 
w tym obszarze znajduje się również 8 przystanków Auto-
busowych Linii Dowozowych. 

Podsumowanie
Autobusowe Linie Dowozowe stały się doskonałym przy-
kładem poszerzenia dostępności transportu kolejowego, jak 
i wzmocnienia roli transportu zbiorowego w codziennych 
podróżach mieszkańców gminy Wieliczka i gmin sąsied-
nich. Wprowadzenie tego rozwiązania miało pomóc miesz-
kańcom w sprawnym i szybkim przemieszczaniu się pomię-
dzy gminami a Krakowem. Uruchomienie 1 września 2017 
roku 6 linii autobusowych poszerzyło obszar oddziaływania 
kolei. Pasażerowie otrzymali atrakcyjną ofertę przewozową 
– co godzinne kursy pojazdów za konkurencyjną opłatę, 
bezproblemowy przejazd osób z ograniczoną mobilnością, 
a nade wszystko szybką i bezpieczną podróż do centrum 
Krakowa. 

Taki system podróżowania zintegrowany został z roz-
kładem jazdy pociągów SKA1 wspólnym biletem obowią-
zującym w obu środkach transportu, a także rozwinął 
funkcjonowanie wspólnego węzła przesiadkowego, jakim 
jest przystanek Wieliczka Rynek Kopalnia wraz z istnieją-
cym parkingiem Park & Ride oraz infrastrukturą towa-
rzyszącą. 

W ciągu typowego dnia roboczego z Autobusowych 
Linii Dowozowych korzysta około 567 osób. Liczba ta 
świadczy o wzroście popytu na transport kolejowy/zbioro-
wy w stosunku do transportu indywidualnego. 

Opisany powyżej system transportowy jest godnym na-
śladowania, gdyż spełnia oczekiwania mieszkańców wzglę-
dem transportu zbiorowego, a także społeczne oczekiwania 
względem zrównoważonego rozwoju transportu.
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Fot. 2. Autobusy linii B1 i R1 przy stacji końcowej Wieliczka Rynek-Kopalnia
Źródło: www.psmkms.krakow.pl; dostęp maj 2018 rok

Fot. 3. Rozkład jazdy i przebieg tras linii B1 i R1
Źródło:  www.psmkms.krakow.pl; dostęp maj 2018 rok
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Streszczenie: Artykuł ma na celu przedstawienie najnowszych samo-
dzielnych systemów transportu zbiorowego, które zostały uruchomione 
w latach 2016–2018. Artykuł obejmuje wyłącznie analizę niezależnych 
sieci, które nie są powiązane z systemami transportu aglomeracyjne-
go. W analizie uwzględniono przyjęte modele organizacji przewozów, 
przebieg tras linii komunikacyjnych, dostępność przystanków komuni-
kacyjnych, zakres czasowy funkcjonowania przewozów, wielkość pracy 
eksploatacyjnej i systemy taryfowo-biletowe.
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport publiczny, miasta średnie.

Analiza niezależnych sieci transportu  
zbiorowego w wybranych miastach z liczbą 
mieszkańców poniżej 20 000 mieszkańców1

Przegląd nowych sieci transportu zbiorowego  
uruchomionych w latach 2016–2018
Publiczny transport zbiorowy jest specyficzną usługą uru-
chamianą w ramach nie tylko polityki transportowej, z za-
łożenia ukierunkowanej na równoważenie transportu, ale 
także w ramach polityki społecznej, w celu zapewnienia 
możliwości przemieszczania się dla osób nie mogących sko-
rzystać z indywidualnych środków transportu. W Polsce 
systemy komunikacji miejskich są domeną przede wszyst-
kim ośrodków miejskich dużych i średnich, w przypadku 
miast małych samodzielne komunikacje miejskie obejmu-
ją głównie ośrodki miejskie liczące co najmniej 20 tysięcy 
mieszkańców. 

Zestawienie nowych systemów komunikacji miejskiej, 
uruchomionych w latach 2016–2018, zostało zawarte w ta-
beli 1. Z zestawienia wyłączono sieci, które funkcjonują na 
obszarach aglomeracyjnych równolegle z innymi systemami 
komunikacji zbiorowej oraz systemy uruchomione jako nie-
zależne, w miejscu po wcześniej funkcjonujących przewozach 
międzygminnych (np. Andrychów). Najwięcej nowych sys-
temów komunikacji miejskiej powstało w województwie 
dolnośląskim, w którym o usługi transportu publicznego 
wzbogaciły się Jawor, Środa Śląska i Świe ra  dów-Zdrój. 
Kolejnymi województwami pod względem liczby nowych 
układów komunikacji miejskiej są ex aequo województwa 
małopolskie, mazowieckie i wielkopolskie, posiadające 
nowe systemy odpowiednio w Wado wicach i Zakopanem, 
w Kozienicach i Mińsku Mazowieckim oraz w Pobiedziskach 
i we Wrześni. Ponadto nowe systemy miejskiego transportu 
zbiorowego powstały w Pucku (pomorskie) i Rawie Mazo-
wieckiej (łódzkie). 

W artykule pogłębionej analizie poddane zostały syste-
my komunikacji miejskiej w :

•	 liczącym ponad 11 tysięcy mieszkańców Pucku, zlo-
kalizowanym w województwie pomorskim nad Zatoką 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019.

Pucką, gdzie komunikację miejską uruchomiono  
1 października 2017 roku;

•	 Rawie Mazowieckiej z ponad 17 tysiącami mieszkań-
ców, która położona jest we wschodniej części woje-
wództwa łódzkiego;

•	 gminie miejsko-wiejskiej Środa Śląska zlokalizowanej 
około 30 km na zachód od Wrocławia, której siedziba 
– miasto Środa Śląska – ma ponad 9 tysięcy miesz-
kańców.

Przyjęte modele organizacji przewozów
Organizator – struktury zarządzania komunikacją 
miejską
W żadnym z analizowanych miast nie zostały wyodrębnio-
ne jednostki dedykowane do realizacji zadań z zakresu pla-
nowania i organizacji publicznego transportu zbiorowego. 
W gminie Środa Śląska w strukturach Urzędu Miejskiego 
funkcjonuje stanowisko pełnomocnika ds. transportu pu-
blicznego, odpowiedzialnego za sprawy związane z plano-
waniem i organizowaniem publicznego transportu zbioro-
wego, do których zaliczają się m.in.2:

2 Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, https://
umsrodaslaska.e-bip.eu/, dostęp 28.05.2018 r.

Zestawienie nowych systemów transportu zbiorowego funkcjonują-
cych w gminach miejskich i gminach miejsko-wiejskich od 2016 r.

Miasto Województwo Liczba  
mieszkańców

Data  
uruchomienia

Liczba linii  
komunikacyjnych

Jawor Dolnośląskie 23 266 20.12.2017 1
Kozienice Mazowieckie 17 331 01.04.2017 1
Mińsk 
Mazowiecki

Mazowieckie 40 399 08.01.2018 3

Pobiedziska Wielkopolskie 9 139 – miasto
10 272 – obszar wiejski

02.05.2018 5

Pszczyna Śląskie 25 829 – miasto
26 749 – obszar wiejski

01.09.2018 5

Puck Pomorskie 11 265 01.10.2017 1
Rawa 
Mazowiecka

Łódzkie 17 480 29.10.2017 1

Rawicz Wielkopolskie 10 061 – miasto
20 337 – obszar wiejski

18.10.2018 1

Środa Śląska Dolnośląskie 9 428 – miasto
10 370 - obszar wiejski

30.01.2018 8

Świeradów- 
Zdrój

Dolnośląskie 4 209 16.06.2016 2

Wadowice Małopolskie 18 851 – miasto
19 082 – obszar wiejski

01.03.2016 1

Września Wielkopolskie 30 279 – miasto
16 160 – obszar wiejski

02.01.2018 2

Zakopane Małopolskie 27 266 11.04.2016 2

Źródło: strony internetowe poszczególnych gmin, Bank Danych Lokalnych GUS

Tabela 1
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•	 podejmowanie wszelkich czynności związanych z opra-
cowywaniem oraz aktualizacją planu zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu drogowego;

•	 badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicz-
nym transporcie zbiorowym;

•	 nadzór nad warunkami funkcjonowania publicznego 
transportu zbiorowego, w szczególności w zakresie 
sposobu wykonywania publicznego transportu zbio-
rowego przez SKP sp. z o. o. oraz przewoźników w za-
kresie standardów świadczenia usług;

•	 określanie przystanków komunikacyjnych; 
•	 prowadzenie ewidencji i nadzór nad przestrzeganiem 

postanowień umów zawartych z przewoźnikami na 
korzystanie z przystanków autobusowych zlokalizo-
wanych na terenie gminy Środa Śląska;

•	 wydawanie zezwoleń i decyzji administracyjnych w za-
kresie wykonywania przewozów regularnych i regular-
nych specjalnych w krajowym transporcie drogowym 
osób;

•	 ocena i kontrola realizacji usług w zakresie publiczne-
go transportu zbiorowego świadczonych przez opera-
tora średzkiej komunikacji miejskiej oraz innych 
przewoźników;

•	 analizowanie wpływających wniosków o zmiany 
w rozkładach jazdy oraz zmiany przebiegu linii ko-
munikacyjnych oraz współpraca z operatorem komu-
nikacji miejskiej i przewoźnikami w tym zakresie;

•	 proponowanie nowych lokalizacji przystanków ko-
munikacyjnych.

W Rawie Mazowieckiej zadania związane z transportem 
publicznym ogranic zone zostały do spraw wynikających 
z Ustawy prawo przewozowe, przypisanych Wydziałowi 
Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta3. W Pucku 
w strukturach Urzędu Miejskiego nie zdefiniowano zadań 
związanych z planowaniem i organizacją publicznego trans-
portu zbiorowego4.

Zastosowane modele wyboru operatora przewozów
Operatorem linii komunikacji miejskiej w Środzie Śląskiej 
jest Średzka Komunikacja Publiczna Sp. z o.o., będąca 
podmiotem wewnętrznym w formie spółki komunalnej 
ze 100% udziałem gminy Środa Śląska. Spółkę powołano 
do realizacji usług przewozowych, dla których organiza-
torem jest gmina Środa Śląska. Siedzibą spółki jest dwo-
rzec autobusowy w Środzie Śląskiej, natomiast jej zaplecze 
techniczne, stanowiące bazę z infrastrukturą do ładowania 
pojazdów, jest zlokalizowane w północnej części miasta na 
terenie zakładu wodociągów Średzka Woda Sp. z o.o.

Przewozy w komunikacji miejskiej w Rawie Mazowieckiej 
realizowane są przez operatora zewnętrznego, tj. przedsię-
biorstwo Usługi Transportowe Robert Nagórka.

3 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2004 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta 
Rawa Mazowiecka

4 Zarządzenie nr 15/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 stycznia 2015 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Puck

Połączenia w puckiej komunikacji miejskiej realizuje 
operator zewnętrzny, tj. PKS Gdynia Sp. z o.o., świadczący 
ponadto usługi w przewozach komercyjnych na terenie 
województwa pomorskiego głównie na terenie powiatów 
wejherowskiego i puckiego oraz na zlecenie innych orga-
nizatorów. Przedsiębiorstwo posiada w swojej flocie 125 
pojazdów, w tym 3 midibusy, 92 autobusy standardowe 
typu maxi, 3 autobusy typu mega o długości 15 metrów 
oraz 27 autobusów przegubowych typu mega5.

Charakterystyka podaży usług przewozowych
Charakterystyka przebiegów tras linii komunikacyjnych
Sieć komunikacji miejskiej w Środzie Śląskiej składa się 
z 2 podsystemów, tworzonych przez 3 linie miejskie oraz 
5 linii podmiejskich. Linie miejskie z oznaczeniem składa-
jącym się z liter łączą dworzec autobusowy z większością 
osiedli mieszkaniowych w mieście po trasach o charak-
terze okrężnym. Dla rozróżnienia kierunku jazdy nazwy 
linii miejskich składają się nie tylko z liter, ale także cyfr 
wskazujących na kierunek jazdy – cyfra „1” nadana jest 
liniom udającym się z dworca autobusowego najpierw 
w kierunku wschodnim w stronę Rynku, natomiast cyfra 
„2” charakteryzuje linie wyruszającym z dworca autobu-
sowego w przeciwnym kierunku. Linie A1 i A2 zapew-
niają obsługę komunikacyjną osiedlom w południowej 
części miasta, linia B1 dociera do ulicy Sikorskiego na 
północy miasta oraz do parku wodnego zlokalizowanego 
we wschodniej części miasta, a linie C1 i C2 docierają do 
Osiedla Zachodniego.

Podstawą podsystemu linii podmiejskich jest wiązka li-
nii 1, 2 kursująca z centrum Środy Śląskiej do sąsiedniej wsi 
Szczepanów, w której funkcjonuje przystanek kolejowy 
Środa Śląska, zlokalizowany na trasie linii kolejowej 275, 
łączącej Wrocław m.in. z Legnicą. Połączenia średzkiej ko-
munikacji publicznej, oprócz zapewniania możliwości prze-
mieszczania się wewnątrz miasta i gminy Środa Śląska, 
gwarantują także mieszkańcom Środy Śląskiej możliwość 
sprawnego dojazdu w ramach połączeń kombinowanych 
z pociągami Kolei Dolnośląskich SA do głównego ośrodka 
aglomeracji wrocławskiej, czyli Wrocławia.

Przebiegi tras linii transportu zbiorowego w Środzie 
Śląskiej zestawiono na rysunku 1. 

Komunikacja miejska w Rawie Mazowieckiej została 
uruchomiona 29 października 2017 roku i obejmuje ona 
wyłącznie 1 linię komunikacyjną, która łączy średnicowo 
największe osiedle mieszkaniowe z wysoką zabudową wie-
lorodzinną w północnej części miasta z osiedlami mieszka-
niowymi z zabudową niską na południu, przejeżdżając 
przez centrum miasta. Wybrane kursy są kierowane wa-
riantowo przez jedno z osiedli mieszkaniowych w północ-
no-zachodniej części miasta, zapewniając rozszerzony za-
sięg przestrzenny sieci komunikacyjnej.

Przebieg tras linii komunikacji miejskiej w Rawie 
Mazowieckiej zestawiono na rysunku 2.

5 www.pksgdynia.pl/PL/baza_pojazdow.html, dostęp 27.05.2018
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Rys. 1. Schemat miejskich linii transportu zbiorowego w Środzie Śląskiej

Rys. 2. Schemat sieci transportu zbiorowego w Rawie Mazowieckiej

Rys. 3. Schemat sieci transportu zbiorowego w Pucku
Źródło: opracowanie własne

Jedyna linia nr 1 tworząca sieć komunikacji miejskiej 
w Pucku posiada specyficzny kształt, uwarunkowany jedno-
kierunkowym przebiegiem trasy o charakterze okrężnym. 
Początek trasy wyznaczony jest przy centrum handlowym, 
istotnym z punktu widzenia generowania popytu na usługi 
przewozowe komunikacji miejskiej. Następnie trasa linii prze-
biega przez osiedla mieszkaniowe z niską zabudową jednoro-
dzinną, tj. Osiedle Swarzewskie, Działki, następnie w pobliżu 
dworca kolejowego, przez wschodnie osiedla mieszkaniowe 
z wysoką zabudową, staromiejskie centrum miasta do cen-
trum handlowego, gdzie jednak trasa się nie kończy. Dla za-
pewnienia możliwości powrotu z centrum do Osiedla Swarzew-
skiego, trasa linii została wydłużona do ulicy Topolowej, do 
której – począwszy od centrum handlowego – nakładają się 
dwa kierunki jazdy. Po osiągnięciu końca trasy na ulicy 
Topolowej autobusy kierują się do centrum handlowego bez 
pasażerów, na zasadzie przejazdu technicznego, skąd rozpoczy-
nane są kolejne kursy. Umiejętnie skonstruowany przebieg 
trasy gwarantuje pokrycie siecią komunikacji miejskiej wszyst-
kich osiedli mieszkaniowych w mieście. Przebieg tras linii ko-
munikacji miejskiej w Pucku zestawiono na rysunku 3.

Dostępność przystanków komunikacyjnych
Ocenę poziomu dostępności przestrzennej i demograficznej 
systemów komunikacji miejskiej przeprowadza się z wyko-
rzystaniem wskaźników gęstości geograficznej i demogra-
ficznej. Dla wskaźnika gęstości demograficznej definiuje się 
nasycenie obszaru siecią transportową wyrażoną np. w posta-
ci liczby przystanków komunikacyjnych przypadających na  
1 km2 powierzchni miasta. W przypadku wskaźnika gęstości 
demograficznej infrastruktury transportowej określa się liczbę 
przystanków komunikacyjnych na daną liczbę mieszkańców6.

Na potrzeby niniejszej analizy, z uwagi na jednokierun-
kowy charakter przewozów w komunikacji miejskiej 
w Pucku, przyjęto, że 1 przystanek składa się z 1 słupka 
w sytuacji, gdy funkcjonuje on tylko w jednym kierunku 
lub z 2 słupków w przypadku, gdy jest on dostępny dla 
pasażerów w dwóch kierunkach.

6 Bryniarska Z., Starowicz W., Wykorzystanie przystanków sieci komunikacji autobusowej 
w Krakowie, „Transport Miejski i Regionalny”, 2012, nr 2, s. 7. 
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Najwięcej przystanków komunikacji miejskiej funkcjo-
nuje w Środzie Śląskiej, gdzie łącznie znajdują się 43 przy-
stanki (tab. 2). Drugim w kolejności miastem jest Puck 
z 23 przystankami, a w Rawie Mazowieckiej funkcjonuje 
15 przystanków komunikacji miejskiej. Pod względem gę-
stości sieci przystankowej wyróżnia się Puck z najwyższym 
wskaźnikiem liczby przystanków na 1 km2 powierzchni 
(4,7 przy średniej 2,9 dla analizowanych miast), natomiast 
najwyższy stopień nasycenia sieci przystankowej w przeli-
czeniu na 1000 mieszkańców charakteryzuje Środę Śląską 
(4,6 przy średniej 2,5 dla wszystkich analizowanych miast).

Rysunki 5, 6 i 7 przedstawiają dostępność przestrzenną 
przystanków komunikacji miejskiej w analizowanych mia-
stach, z zaznaczonymi izochronami odległości dróg dojścia 
do najbliższych przystanków.

Przystanki komunikacyjne w analizowanych  
systemach transportu zbiorowego
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Środa Śląska 9 428 14,94 631 43 2,9 4,6
Rawa Mazowiecka 17 480 13,67 1 279 15 1,1 0,9
Puck 11 265 4,94 2 280 23 4,7 2,0
Średnio 27 2,9 2,5

Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Dostępność przestrzenna transportu zbiorowego w Środzie Śląskiej (obszar miejski)
Źródło: opracowanie własne

Tabela 2

Rys. 5. Dostępność przestrzenna transportu zbiorowego w Rawie Mazowieckiej
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Dostępność przestrzenna transportu zbiorowego w Pucku
Źródło: opracowanie własne
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Zakres czasowy funkcjonowania przewozów
Średzka komunikacja miejska funkcjonuje wyłącznie w dni 
robocze od poniedziałku do piątku, z silnie zróżnicowanym 
zakresem godzinowym funkcjonowania poszczególnych li-
nii komunikacyjnych:

•	 linie A1 i A2 kursują w godz. 6:30–17:00,
•	 linia B2 kursuje w godz. 6:15–17:30,
•	 linie C1 i C2 funkcjonują w godz. 6:40–17:20, przy 

czym linia C1 funkcjonuje wyłącznie w godzinach po-
rannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego, 
a linia C2 rozpoczyna kursowanie po godz. 8:00,

•	 linia 1 kursuje w godz. 7:00–18:15,
•	 linia 2 uruchamiana jest w godz. 4:40–23:00,
•	 linia 3 kursuje od godz. 6:30 do godz. 17:15,
•	 linii 4 kursuje między godz. 5:30 a 18:15,
•	 linia 6 funkcjonuje od godz. 8:30 do 12:30.
 
Linie miejskie uruchamiane są przeważnie w godzinach 

6:30–17:00, linia podmiejska nr 1 w godzinach ok. 7–18, 
linie podmiejskie nr 3 i 4 w godzinach ok. 6:00–18:00. Linia 
podmiejska nr 6 funkcjonuje wyłącznie pomiędzy godzinami 
porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego, a li-
nia 2 z kolei jest jedyną linią uruchamianą od wczesnych go-
dzin porannych do godzin późno wieczornych.

Komunikacja miejska w Rawie Mazowieckiej operuje 
codziennie – przewozy uruchamiane są od poniedziałku do 
niedzieli, przy czym zakres godzinowy kursowania jest 
zróżnicowany i wynika z rozkładów jazdy na dni robocze 
(od 6:10 do 19:03) oraz dni wolne od pracy, tj. soboty, nie-
dziele i święta (od 7:30 do 18:00).

Pucka komunikacja miejska funkcjonuje od poniedział-
ku do soboty z wyłączeniem świąt. W dni robocze przewo-
zy realizowane są w godzinach od 6:30 do 17:48, a w sobo-
ty jest on krótszy – rozpoczęcie kursowania następuje póź-
niej, tj. o godz. 9:30, a zakończenie serwisu ma miejsce 
wcześniej niż w dni robocze – o godz. 16:08.

Liczba i częstotliwości oferowanych połączeń
Najczęściej kursującą linią w średzkiej komunikacji publicz-
nej jest linia 2, będącą podstawowym połączeniem dowo-
zowym do przystanku kolejowego Środa Śląska. Z uwagi 
na ścisłe skoordynowanie jej godzin odjazdów z rozkładem 
jazdy Kolei Dolnośląskich SA, jej częstotliwość kursowania 
jest silnie zróżnicowana – na poziomie od 10 do 265 minut, 
generowana przez 18 par połączeń. Kursy linii 2 uzupełniane 
są o przewozy na linii 1 kursującej na dłuższej trasie do wsi 
Przedmoście w północno-wschodniej części gminy, na której 
uruchamianych jest 6 par kursów. Interwały między kolejny-
mi kursami linii 1 wynoszą przeważnie około 120 minut. Linie 
podmiejskie 3 i 4 uruchamiane w kierunku północy gminy 
oferują odpowiednio 7 i 9 par połączeń, kursujących przeważ-
nie co około 60 minut w popołudniowym szczycie komuni-
kacyjnym oraz co około 120 minut w pozostałych godzinach. 
Na linii podmiejskiej nr 6 o jednokierunkowym, okrężnym 
przebiegu trasy wykonywane są 2 kursy w odstępach 195 mi-
nut w porze międzyszczytowej. W segmencie linii miejskich 
najwięcej połączeń uruchamianych jest na liniach A1 i A2 

(łącznie 20 kursów), które kursują rytmicznie co 60 minut 
z nielicznymi wyjątkami w postaci dodatkowych kursów lub 
dłuższych odstępów między kolejnymi połączeniami, docho-
dzącymi nawet do 120 minut. Rozkład jazdy linii B1 przewi-
duje realizację 10 kursów w pełnej relacji oraz 3 dodatkowe 
kursy rozpoczynające lub kończące bieg w pobliżu zajezdni 
operatora. Większość kursów na linii B1 zaplanowana została 
rytmicznie z częstotliwością modułową na poziomie co 60 mi-
nut. Na liniach C1 i C2 funkcjonuje łącznie 13 kursów, przy 
czym linia C1 kursuje wyłącznie w porannym i popołudnio-
wym szczycie komunikacyjnym (co około 60 minut), a linia 
C2 kursuje w szczycie popołudniowym również co 60 minut, 
a w pozostałych porach dnia co około 2 godziny.

W komunikacji miejskiej w Rawie Mazowieckiej w dni 
robocze uruchamianych jest 13 par połączeń ze zróżnico-
waną częstotliwością kursowania na poziomie od 34 do 90 
minut. Najkrótsze odstępy pomiędzy kolejnymi kursami 
na poziomie od 34 do 48 minut są typowe dla przedziałów 
godzinowych od 6:00 do 8:00 oraz od 14:30 do 16:15. 
W dni wolne od pracy częstotliwości kursowania kształtują 
się również na silnie zróżnicowanym poziomie od 30 do 
120 minut, a najkrótsze odstępy oscylujące od 30 do około 
60 minut zaplanowano w godzinach od 7:30 do 9:02, od 
10:30 do 11:23 oraz od 12:30 do 13:45.

Linia komunikacji miejskiej w Pucku w dni robocze 
kursuje ze zróżnicowaną częstotliwością na poziomie od 40 
do 120 minut, która przyjmuje niższe wartości w godzi-
nach porannych i popołudniowych, a niższe oscylujące 
w granicach od 90 do 120 minut między godzinami 9 i 13. 
Łączna liczba uruchamianych kursów w ciągu całego dnia 
roboczego osiąga poziom 11 połączeń. W soboty kursy re-
alizowane są z jednolitą częstotliwością kursowania na po-
ziomie co 90 minut, generując łącznie 5 kursów.

Wielkość pracy eksploatacyjnej
W dzień roboczy szkolny i dzień roboczy wolny od na-
uki szkolnej najwięcej wozokilometrów realizowanych jest 
w Środzie Śląskiej, tj. po około 1150 dziennie. Ponad dwu-
krotnie mniejsza praca eksploatacyjna w przywołane typy dni 
charakteryzuje Rawę Mazowiecką, a prawie trzykrotnie mniej 
wozokilometrów realizowanych jest w Pucku. W soboty, kie-
dy komunikacja miejska w Środzie Śląskiej nie funkcjonuje, 
autobusy komunikacji miejskiej w Rawie Mazowieckiej wy-
konują 134 wozokilometry, natomiast w Pucku 50 wozoki-
lometrów. W niedziele przewozy organizowane są wyłącznie 
w Rawie Mazowieckiej, w tym samym zakresie co w soboty 
(tab. 3).

Wielkość pracy eksploatacyjnej w przekroju typów dni oraz w skali roku
Miasto Liczba wozokilometrów

Dzień robo-
czy szkolny

Dzień roboczy wolny 
od nauki szkolnej

Sobota Niedziela Rocznie

Środa Śląska całość 1 155 1 128 289 370
 - w tym linie miejskie 431 413 107 500
Rawa Mazowiecka 162 162 134 134 56 112
Puck 116 116 50 31 706
Średnio (dotyczy linii 
miejskich)

236 230 92 134 65 106

Tabela 3

Źródło: opracowanie własne
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W przeliczeniu na 1000 mieszkańców najwięcej wozo-
kilometrów w skali roku gwarantuje średzka komunikacja 
miejska w wymiarze 11,4 tysięcy wozokilometrów. W przy-
padku pozostałych miast nasycenie usług przewozowych 
jest znacznie niższe – w Rawie Mazowieckiej realizuje się 
3,2 tysiące wozokilometrów na 1000 mieszkańców, a naj-
mniej w Pucku – 2,8 tysięcy wozokilometrów (tab. 4).

Wielkość pracy eksploatacyjnej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
Miasto Liczba  

mieszkańców
Wielkość pracy  

eksploatacyjnej w skali roku
Liczba wozokilometrów 
na 1000 mieszkańców

Środa Śląska  
(linie miejskie)

9 428 107 500 11 402

Rawa Mazowiecka 17 480 56 112 3 210
Puck 11 265 31 706 2 815
Średnio 65 106 5 809

Systemy taryfowo-biletowe
W transporcie zbiorowym w Środzie Śląskiej funkcjonuje 
model strefowej taryfy biletowej, opartej na wyznaczonych 
geograficznie 3 strefach biletowych, tworzonych przez:

•	 strefę 0 – na obszarze miasta Środa Śląska z wyłącze-
niem przystanku Środa Śląska Dworzec Kolejowy,

•	 strefę 1 – do której zalicza się 8 miejscowości sąsiadu-
jących z miastem Środa Śląska oraz przystanek Środa 
Śląska Dworzec Kolejowy,

•	 strefę 2 – z pozostałymi 19 miejscowościami na ob-
szarze wiejskim gminy. 

Bilety dystrybuowane są na określoną liczbę stref, przy 
czym dla przejazdów wewnątrz jednej strefy wyodrębniono 
bilety dla strefy miejskiej, tj. strefy 0 oraz bilety na strefę 1 
lub 2, które dodatkowo obowiązują przy przejazdach ze 
strefy 0 do stacji kolejowej Środa Śląska.

Przyjęty model taryfy biletowej opartej na strefach tary-
fowych pozwala na zróżnicowanie cen biletów, jest on po-
stulowany najczęściej w sieciach komunikacyjnych organi-
zowanych na obszarach o dużej powierzchni. Znalazł on 
zastosowanie w komunikacji miejskiej w Środzie Śląskiej.

Pasażerowie Średzkiej Komunikacji Publicznej Sp. z o.o. 
mają możliwość nabywania kilku rodzajów biletów, dosto-
sowanych do ich oczekiwań (tab. 5). Oferowane są bilety 
jednorazowe oraz długookresowe w postaci biletów 
30-dniowych i 90-dniowych. Cena biletu 30-dniowego sta-
nowi równowartość 28 biletów jednorazowych przy ważno-
ści w strefie miejskiej i 22 biletów jednorazowych dla po-
dróży realizowanych do stref podmiejskich. Paletę biletów 
okresowych uzupełniają bilety ważne przez 90 dni, będące 
interesującym rozwiązaniem dla pasażerów stale korzysta-
jących z usług średzkiej komunikacji miejskiej. Cena biletu 
90-dniowego stanowi 2,5-krotność ceny biletu 30-dniowe-
go, co oznacza, że nabywając ten bilet, alternatywnie do  
3 oddzielnych zakupów biletów 30-dniowych można za-
oszczędzić około 16% wydatków na przejazdy. 

Dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawo-
wych oferowane są dodatkowo bilety wakacyjne, ważne 
przez cały okres letnich wakacji szkolnych, których ceny 

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Taryfa biletowa w Środzie Śląskiej
Typ biletu Obszar obowiązywania Bilet normalny Bilet ulgowy

Jednorazowy Strefa 0 1,00 zł 0,50 zł
Strefa 1 lub Strefa 2 lub między stacją 
kolejową Środa Śląska a Strefą 0*

2,00 zł 1,00 zł

Dwie strefy 0+1, 1+2 3,00 zł 1,50 zł
Trzy strefy 0+1+2 4,00 zł 2,00 zł

Okresowy 
30-dniowy

Strefa 0 28,00 zł 14,00 zł
Strefa 1 lub Strefa 2 lub między stacją 
kolejową Środa Śląska a Strefą 0*

44,00 zł 22,00 zł

Dwie strefy 0+1, 1+2 66,00 zł 33,00 zł
Trzy strefy 0+1+2 88,00 zł 44,00 zł

Okresowy 
90-dniowy

Strefa 0 70,00 zł 35,00 zł
Strefa 1 lub Strefa 2 lub między stacją 
kolejową Środa Śląska a Strefą 0*

110,00 zł 55,00 zł

Dwie strefy 0+1, 1+2 166,00 zł 83,00 zł
Trzy strefy 0+1+2 220,00 zł 110,00 zł

Wakacyjny*** Strefa 0 10,00 zł
Strefa 1 lub Strefa 2 lub między stacją 
kolejową Środa Śląska a Strefą 0*

15,00 zł

Dwie strefy 0+1, 1+2 19,00 zł
Trzy strefy 0+1+2 29,00 zł

Objaśnienia:
*  oraz między sąsiednimi miejscowościami pomiędzy Strefą 1 i Strefą 2
**  począwszy od dnia, który na bilecie został oznaczony jako pierwszy dzień jego ważności
*** tylko dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz policealnych, a także 

uczniów ponadpodstawowych szkół zagranicznych - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Zestawienie uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych 
w Środzie Śląskiej

Przejazdy bezpłatne Przejazdy ulgowe
– posłowie i senatorowie; 
– inwalidzi wojenni i wojskowi, 

przewodnicy towarzyszący 
inwalidom wojennym zaliczo-
nym do I grupy inwalidzkiej, 
cywilne niewidome ofiary 
działań wojennych; 

– dzieci i młodzież ze stwierdzoną 
niepełnosprawnością, nie dłu-
żej, niż do ukończenia 26 roku 
życia, oraz osoby opiekujące 
się nimi w czasie przejazdu lub 
podróżujące po nie albo po ich 
odwiezieniu do szkoły, zakładu 
opieki zdrowotnej, ośrodka 
rehabilitacji, innej placówki 
szkolnej lub ochrony zdrowia; 

– osoby o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności, w tym osoby 
głuche i głuchonieme, osoby 
całkowicie niezdolne do pracy 
i samodzielnej egzystencji oraz 
ich opiekunowie; 

– osoby niewidome lub ociem-
niałe oraz ich opiekunowie lub 
przewodnicy; 

– dzieci w wieku do 4 lat pod 
warunkiem niekorzystania 
przez dziecko z oddzielnego 
miejsca do siedzenia; 

– osoby, które ukończyły 75 lat; 
– umundurowani funkcjonariusze 

straży miejskiej w Środzie 
Śląskiej; 

– zasłużeni dawcy przeszczepów; 
– osoby upoważnione do kontroli 

biletów przejazdowych pod-
czas wykonywania obowiąz-
ków służbowych.

– osoby posiadające Średzką Kartę Mieszkańca; 
– dzieci od ukończenia 4 roku życia do momentu rozpo-

częcia nauki w szkole podstawowej; 
– uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

oraz policealnych, a także uczniowie ponadpodstawo-
wych szkół zagranicznych – nie dłużej niż do ukończe-
nia 24 roku życia; 

– studenci szkół wyższych oraz uczestnicy dziennych 
studiów doktoranckich; 

– emeryci w wieku od 60 do 75 lat; 
– renciści w wieku poniżej 75 lat; 
– dzieci w wieku do lat 16, na które przysługuje zasiłek 

pielęgnacyjny oraz osoby opiekujące się nimi w czasie 
przejazdu lub podróżujące po nie albo po ich odwiezieniu 
do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, 
innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia; 

– osoby korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej,

– osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie gminy Środa 
Śląska, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Środzie Śląskiej, bez prawa do zasiłku, w dniu wy-
znaczonego terminu obowiązkowej wizyty w Urzędzie; 

– stale zamieszkujące na terenie gminy Środa Śląska 
dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, 
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, 
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyj-
nego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, 
dzieci własne osób prowadzących rodziny zastępcze 
i rodzinne domy dziecka, nie dłużej niż do 30 września 
roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia; 

– zasłużeni honorowi dawcy;
– kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością 

równorzędną z działalnością kombatancką, osoby repre-
sjonowane z powodów politycznych, działacze opozycji 
antykomunistycznej oraz niektóre osoby będące ofiara-
mi represji wojennych i okresu powojennego; 

– weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką 
z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku 
z udziałem w działaniach poza granicami państwa.

Źródło: Uchwała nr LIII/482/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie 
ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz zasad taryfowych w przewozach o charakterze użytecz-
ności publicznej w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Środa Śląska, Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego z 12.12.2017 r., poz. 5249.

Źródło: Uchwała nr LIII/482/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie 
ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz zasad taryfowych w przewozach o charakterze 
użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę Środa Śląska, Dziennik 
Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 12.12.2017 r., poz. 5249.
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kształtują się na bardzo atrakcyjnych poziomach, stanowią-
cych 14–20 krotność ceny biletu jednorazowego ulgowego.

Dla mieszkańców gminy oraz osób odprowadzających 
podatki dochodowe na rzecz gminy Środa Śląska wprowa-
dzono Średzką Kartę Mieszkańca, która uprawnia do naby-
wania biletów ulgowych, przy czym ulgi nie sumują się, co 
oznacza, że pasażerowie mający uprawnienia do podróżowa-
nia z biletami ulgowymi na podstawie Uchwały Rady 
Miejskiej w sprawie taryfy biletowej, są wyłączeni z kolejnej 
ulgi z tytułu posiadania Średzkiej Karty Mieszkańca (tab. 6).

Komunikacja miejska w Rawie Mazowieckiej funkcjonuje 
w ramach taryfy zerowej, w której to wszyscy mieszkańcy są 
uprawnieni do nieodpłatnych przejazdów. Funkcjonowanie 
bezpłatnej komunikacji miejskiej w Rawie Mazowieckiej jest 
rozwiązaniem spotykanym głównie w ośrodkach liczących 
mniej niż 50 tys. mieszkańców (np. Bełchatów, Goleniów, 
Jawor, Pobiedziska, Polkowice), gdyż poziom odpłatności ze 
sprzedaży biletów przeważnie nie przekracza w nich 30%7.

W sieci komunikacji miejskiej w Pucku emitowane i dys-
trybuowane są bilety w taryfie jednolitej, którą tworzą wy-
łącznie bilety jednorazowe i miesięczne, co sprawia, że taryfa 
ta należy do wyjątkowo prostych i czytelnych rozwiązań ta-
ryfowo-biletowych (tab. 7). Cena biletu miesięcznego stano-
wi równowartość 22 biletów jednorazowych, czyniąc go 
atrakcyjnym rozwiązaniem dla pasażerów regularnie korzy-
stających z usług komunikacji miejskiej. Oprócz biletów nor-
malnych uprawnione grupy pasażerów upoważnione są do 
nabywania biletów ulgowych, stanowiących 50% wartości 
ceny biletu normalnego.

Taryfa biletowa w Pucku
Typ biletu Bilet normalny Bilet ulgowy

Jednorazowy 2,00 zł 1,00 zł
Okresowy miesięczny 44,00 zł 22,00 zł

Źródło: Uchwała nr XXXIX/11/2017 Rady Miasta Puck z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad 
taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych 
i opłat manipulacyjnych, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 27.10.2017 r., poz. 3720.

Zakres uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych 
w komunikacji miejskiej w Pucku jest znacznie węższy w po-
równaniu do średzkiej komunikacji miejskiej (tab. 8). Należy 
przy tym zaznaczyć, że w tym systemie do bezpłatnych prze-
jazdów uprawnione są również osoby w wieku powyżej 75 lat.

7 Grzelec K., Bezpłatna komunikacja miejska – cele oraz uwarunkowania jej wprowadze-
nia i funkcjonowania, „Transport Miejski i Regionalny”, 2013, nr 4, s. 9.

Podsumowanie – dobre praktyki w planowaniu i organizo-
waniu najmniejszych sieci komunikacji miejskich
Przy planowaniu sieci komunikacji miejskiej w miastach 
małych zakres funkcjonowania przewozów powinien być 
wyznaczony na przestrzeni co najmniej od poniedziałku do 
soboty, wzorem Pucka i Rawy Mazowieckiej. Uruchamianie 
połączeń w niedziele w kontekście wdrażanego ograniczania 
handlu w niedziele, wpływającego na znaczące zmniejsze-
nie liczby podróży motywowanych dojazdami do ośrodków 
handlowych, nie uznaje się za niezbędne z punktu widzenia 
zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi komunikacyj-
nej miast małych. Tym bardziej iż miasta te przeważnie nie 
posiadają rozwiniętych ośrodków kulturalnych i rekreacyj-
nych, a większe grupy pasażerów mogą generować wyłącznie 
nabożeństwa w świątyniach. Oprócz optymalnego zakresu 
funkcjonowania przewozów istotne jest również nasycenie 
usług przewozowych rozpatrywane w aspekcie dostępności 
przestrzennej i czasowej komunikacji miejskiej. W zakresie 
gęstości sieci przystankowej pozytywnie rozpatrywane jest 
przestrzenne ulokowanie przystanków w Pucku i Środzie 
Śląskiej, natomiast nasycenie podaży usług w zakresie czę-
stotliwości kursowania i liczby połączeń zorganizowano na 
ponadprzeciętnym poziomie w Środzie Śląskiej.

Za dobrą praktykę należy uznać funkcjonowanie syste-
mów taryfowo-biletowych z atrakcyjnymi cenami biletów, 
w szczególności w zakresie relacji ceny biletu okresowego 
do ceny biletu jednorazowego, wzorem Pucka i Środy 
Śląskiej. Funkcjonowanie odpłatnej komunikacji generuje 
możliwość rozszerzenia oferty przewozowej dla niezmoto-
ryzowanych mieszkańców, pokrywając je w określonym 
stopniu przychodami ze sprzedaży biletów.

Literatura
1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym, Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 ze zm.
2. Bryniarska Z., Starowicz W., Wykorzystanie przystanków sieci 

komunikacji autobusowej w Krakowie, „Transport Miejski 
i Regionalny”, 2012, nr 2.

3. Grzelec K., Bezpłatna komunikacja miejska – cele oraz uwarun-
kowania jej wprowadzenia i funkcjonowania, „Transport Miejski 
i Regionalny”, 2013, nr 4. 

4. Stypułkowski T., Analiza funkcjonalno-eksploatacyjna niezależnych 
sieci komunikacji miejskich w wybranych miastach z liczbą mieszkańców 
poniżej 20 000 mieszkańców uruchomionych w latach 2016–2018, 
Praca dyplomowa pod kierunkiem prof. Wiesława Starowicza na 
Studiach Podyplomowych „Miejski transport zbiorowy – zarzą-
dzanie, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne 
wspomaganie”, Politechnika Krakowska, 2018.

5. Wyszomirski O., Transport miejski. Ekonomika i organizacja, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

6. Wyszomirski O., Zrównoważony rozwój transportu w miastach 
a jakość życia, „Transport Miejski i Regionalny”, 2017, nr 12.

7. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2004 Burmistrza Miasta 
Rawa Mazowiecka z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie regula-
minu organizacyjnego Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

8. Zarządzenie nr 15/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 
stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miasta Puck.

9. Internet, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Środzie Śląskiej, https://umsrodaslaska.e-bip.eu/, dostęp 
28.05.2018 r.

10. www.pksgdynia.pl/PL/baza_pojazdow.html, dostęp 27.05.2018
 

Zestawienie uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w Pucku
Przejazdy bezpłatne Przejazdy ulgowe

– Honorowi i Zasłużeni dla miasta 
Puck,

– osoby, które ukończyły 75 rok życia,
– kontrolerzy biletów, pracownicy 

Urzędu Miasta Puck oraz pra-
cownicy Operatora – wyłącznie 
w trakcie wykonywania czynności 
służbowych związanych z organi-
zacją i wykonywaniem transportu 
publicznego.

– uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponad-
podstawowych, policealnych i ponadgimnazjalnych 
o uprawnieniach szkół publicznych do ukończenia 
24 roku życia na podstawielegitymacji szkolnej,

– dzieci w wieku do 7 lat,
– osoby niepełnosprawne na podstawie legitymacji osoby 

niepełnosprawnej wydanej przez Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem,

– pozostałe osoby uprawnione do korzystania z ulg, 
na podstawie odrębnych przepisów.

Źródło: Uchwała nr XXXIX/11/2017 Rady Miasta Puck z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad 
taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych 
i opłat manipulacyjnych, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 27.10.2017 r., poz. 3720.

Tabela 7

Tabela 8
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Streszczenie: Wzrost ruchu lotniczego w ostatnich latach prowadzi 
do problemów w zakresie zdolności obsługi transportu lotniczego. 
Pojawiają się problemy z dużym natężeniem ruchu powietrznego i stat-
ków powietrznych, ale przede wszystkim z nadmiernym obciążeniem 
ruchem pasażerskim w wielu portach lotniczych. Niewystarczająca 
przepustowość portów lotniczych może w zasadniczym stopniu ograni-
czyć ich rozwój. Artykuł przedstawia analizę przepustowości terminalu 
pasażerskiego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła 
II w Krakowie z uwzględnieniem standardów jakości obsługi pasażer-
skiej w poszczególnych jego strefach zalecanych przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Przewoźników Powietrznych (IATA). Port lotniczy 
w Krakowie został wybrany ze względu na bardzo gwałtowny wzrost 
liczby odprawianych pasażerów i znacząco rozbudowany terminal pasa-
żerski w ostatnim czasie. Analiza pozwala na wskazanie wąskich gardeł 
terminalu pasażerskiego i może ułatwić poszukiwanie rozwiązań popra-
wiających przepustowość terminala do czasu jego rozbudowy.
Słowa kluczowe: terminal pasażerski, transport lotniczy, komfort po-
dróży, przepustowość terminalu pasażerskiego.

Analiza wykorzystania przepustowości  
terminalu pasażerskiego w Miedzynarodowym 
Porcie Lotniczym w Krakowie z uwzględnieniem 
standardów jakości obsługi1

Wprowadzenie
Wzrost ruchu lotniczego w ostatnich latach prowadzi do 
powstawania problemów w zakresie zdolności obsługi trans-
portu lotniczego. Pojawiają się problemy z dużym natęże-
niem ruchu powietrznego i statków powietrznych, ale przede 
wszystkim z nadmiernym obciążeniem ruchem pasażerskim 
w wielu portach lotniczych. Port lotniczy jest obiektem 
o bardzo dynamicznej strukturze organizacyjnej, gdzie ruch 
pasażerów ma wpływ na ruch statków powietrznych. Aby 
zachować płynność ruchu pasażerskiego, a w konsekwencji 
punktualność statków powietrznych, istotne jest zapewnie-
nie odpowiedniej przepustowości portów lotniczych [1]. 

Niewystarczająca przepustowość portów lotniczych 
ogranicza bowiem ich rozwój. Ograniczenia dotyczą nie 
tylko dojazdu pasażera na lotnisko i problemu z parkowa-
niem, ale przede wszystkim dużej kongestii w punktach 
odprawy, kontroli bezpieczeństwa, poczekalniach. 
Pasażerowie zwracają szczególną uwagę na tego typu 
ograniczenia, ponieważ dotyczą ich bezpośrednio i wpły-
wają na jakość podróży. Kongestia w poszczególnych stre-
fach odprawy pasażerskiej może prowadzić bowiem od 
zmęczenia, zniecierpliwienia czy zdenerwowania pasażera, 
do wydłużania się czasu trwania podróży, opóźnień w star-
tach statków powietrznych, czego konsekwencją mogą 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019. Wkład autorów w publikację A. Ciastoń-
-Ciulkin 50%, A. Szczygieł 50%

być dalsze opóźnienia przylotów, czy też w sytuacjach bar-
dzo dużej kongestii, do braku możliwości wejścia na po-
kład samolotu w wyznaczonym czasie i możliwości wyko-
nania podróży lotniczej. Funkcjonowanie lotniska, orga-
nizacja i poziom jakości obsługi, popyt na przewozy czy 
dochody portu zależą w dużej mierze od zadowolenia pa-
sażerów, dlatego tak istotne jest monitorowanie wykorzy-
stania przepustowości terminali pasażerskich, aby z du-
żym wyprzedzeniem zapobiegać przekroczeniu ich wyko-
rzystania [2].

Jednym z portów lotniczych, którego ograniczona prze-
pustowość terminala pasażerskiego w niedalekiej przyszłości 
stanowić może dużą przeszkodę w dalszym rozwoju, jest 
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Kra-
kowie-Balicach. Jest drugim największym portem lotniczym 
w kraju. Port obsługuje południowo-wschodni region Polski 
i od blisko dwóch dekad charakteryzuje się stałym wysokim 
wzrostem liczby odprawianych pasażerów. W niespełna jed-
ną dekadę (od 2010 roku) liczba pasażerów obsługiwanych 
w porcie wzrosła blisko 2,5-krotnie. Wzrost liczby zaintere-
sowanych podróżami lotniczymi związany jest z dużą liczbą 
oferowanych połączeń z lotniska w Balicach. W 2018 podró-
żujący mogli skorzystać z 112 połączeń realizowanych do 91 
lotnisk zlokalizowanych w 28 krajach.

Terminal pasażerski w porcie lotniczym
Terminal pasażerski to budynek bądź zespół budynków sta-
nowiących wydzieloną część portu lotniczego. Przeznaczony 
jest do obsługi zarówno pasażerów, jak i bagaży do nich 
należących, do świadczenia usług na rzecz osób przybywa-
jących i opuszczających port lotniczy. Terminale można po-
dzielić ze względu na zasięg podróży na:

•	 terminale krajowe,
•	 terminale międzynarodowe.

Terminale międzynarodowe są zazwyczaj znacznie bar-
dziej rozbudowane niż krajowe, gdyż zajmują dodatkową 
przestrzeń służącą do odpraw bagażowo-celnych i paszporto-
wych. Liczba terminali danego portu lotniczego zależy od 
skali obsługi ruchu międzynarodowego. Podział terminala 
nie zawsze jest konieczny, zdarza się również, że loty krajowe 
i międzynarodowe odbywają się z tego samego terminala [3].

Terminal pasażerski podzielony jest na kilka stref, ta-
kich jak:

•	 strefa odprawy biletowo-bagażowej (check-in),
•	 strefa kontroli bezpieczeństwa,
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•	 strefa kontroli paszportowej,
•	 strefa poczekalni odlotowej (gate)
•	 strefa przylotów i odbioru bagażu.

Odprawa check-in polega na wykonaniu przez przewoź-
nika lotniczego, bądź upoważnionego agenta, wszystkich 
czynności mających na celu przyjęcie pasażera i jego bagażu 
na pokład. Standardowa odprawa odbywa się zazwyczaj 
dwie godziny przez odlotem. 

Punkt kontroli bezpieczeństwa to miejsce, w którym 
sprawdzane są bagaże podręczne (kabinowe) oraz pasażero-
wie w celu wyeliminowania przedostania się na pokład sa-
molotu materiałów niedozwolonych. Punkt kontroli bez-
pieczeństwa jest strefą terminala, w której najczęściej do-
chodzi do przekroczenia przepustowości ze względu na 
czasochłonność wykonywanych czynności i koncentrację 
w jednym miejscu wszystkich odlatujących pasażerów. 
Strefa ta stanowi granicę między ogólnodostępną częścią 
terminalu a częścią lotniczą.

Stanowisko odprawy paszportowej to wyznaczone miej-
sce, w którym pracownicy straży granicznej prowadzą kon-
trolę dokumentów tożsamości uprawniających do legalne-
go przekroczenia granic państwowych. W Unii Europejskiej 
taka kontrola wykonywana jest względem pasażerów po-
dróżujących poza strefę Schengen. Niedosto sowanie liczby 
stanowisk na międzynarodowych lotniskach może spowo-
dować problemy z przepływem pasażerów i przepustowo-
ścią w obrębie tej strefy.

Poczekalnia odlotowa jest miejscem zgrupowania pasa-
żerów przed rozpoczęciem wejścia na pokład samolotu. 
Bramka gate otwierana jest około 40 minut przed odlotem. 
Ze względu na to, że w tej strefie przebywają pasażerowie 
wyłącznie z bagażem kabinowym i jednocześnie nie mają 
do niej wstępu osoby odprowadzające podróżnych, to po-
wierzchnia projektowa tej strefy jest znacznie mniejsza niż 
powierzchnia strefy odprawy biletowo-bagażowej.

Strefa przylotów służy do odbioru bagażu rejestrowane-
go, ale może również być wyposażona w stanowiska kon-
troli paszportowej dla pasażerów przylatujących spoza stre-
fy Schengen. W tej strefie znajdują się taśmociągi do odbio-
ru bagaży. Należy odpowiednio wybrać kształt taśmociągu 
tak, aby zajmował jak najmniej powierzchni, a był w stanie 
obsłużyć jak najwięcej bagaży.

Przepustowość terminala pasażerskiego
Podstawowymi parametrami opisującymi lotniczy terminal 
pasażerski są jego przepustowość oraz poziom obsługi (LoS, 
Level of Service). Na etapie planowania czy modernizowa-
nia portów lotniczych kluczowe jest określenie zdolności 
terminala do bezpiecznej i sprawnej obsługi pasażerów, ich 
bagażów oraz poczty [4]. Przepustowość terminala pasa-
żerskiego oznacza zdolność do odprawienia maksymalnej 
liczby osób oraz bagaży, które są w stanie przemieścić się 
przez terminal w określonym czasie i o określonym stan-
dardzie obsługi. W przypadku, gdy liczba odprawianych 
pasażerów przekracza możliwości przepustowe terminala, 
dochodzi do kongestii. 

Do monitorowania stopnia wykorzystania przepusto-
wości terminala pasażerskiego wykorzystuje się wskaźnik 
przepustowości wyrażający procentowo stosunek rzeczywi-
stej liczby pasażerów korzystających z portu w danym cza-
sie do założonej dopuszczalnej liczby pasażerów, jaka może 
być w tym czasie obsłużona [5]. 

W ostatnich latach zwiększa się liczba oferowanych rej-
sów, a ich ceny są bardziej przystępne. Liczba pasażerów 
lotniczych wzrasta bardzo dynamicznie, co powoduje, że 
w portach lotniczych coraz częściej dochodzi do sytuacji 
przewyższania przepustowości infrastruktury przez nad-
mierny popyt. Wiele samolotów równocześnie czeka na 
wymianę pasażerów, terminale są przepełnione, co przekła-
da się na koszty użytkowników, takie jak wydłużony czas 
obsługi naziemnej, opóźnienia startów samolotów, a tym 
samym wydłużony czas podróży poza zaplanowany.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego 
(IATA) zaleca wielkości powierzchni poszczególnych stref 
terminala przypadającej na jednego pasażera [6]. Największy 
metraż przewidziany jest dla pasażera podczas odbioru baga-
żu, a także w obszarze jego nadania. W tych dwóch strefach 
pasażerowie potrzebują znacznie więcej miejsca niż w dal-
szych etapach podróży (ok. 1,5 m2/pas.). Równie duży, choć 
zróżnicowany liczbą miejsc siedzących, jest metraż poczekal-
ni odlotowej. W przypadku projektowania miejsc siedzących 
zakłada się średnio 2 m2 przypadające na jednego pasażera 
oraz od 1,2 do 1,5 m2 dla pasażera oczekującego na odlot 
w pozycji stojącej. Zalecane proporcje w strefach gate wyno-
szą 50–70% miejsc siedzących. W punkcie kontroli bezpie-
czeństwa oraz kontroli paszportowej przewidziany metraż 
jest znacznie mniejszy, ponieważ w tych miejscach podróżu-
jący posiadają wyłącznie bagaż podręczny (1,0–1,2 m2/pas.). 
Nieznacznie większy metraż przysługuje w poczekalni odlo-
towej, ponieważ jest to miejsce, w którym przewidziano 
miejsca siedzące dla oczekujących pasażerów. 

Powierzchnia przypadająca na jednego pasażera  
w zależności od strefy

Strefa
Powierzchnia

 [m2/pasażera]
od do

Check-in 1,3 1,8
Kontrola bezpieczeństwa 1,0 1,2
Kontrola paszportowa 1,0 1,2
Poczekalnia odlotowa (miejsca stojące) 1,2 1,5
Poczekalnia odlotowa (miejsca siedzące, 
ok. 50–70% powierzchni) 1,8 2,2

Odbiór bagażu 1,5 1,7
Łącznie (przy założeniu 50% miejsc 
siedzących w poczekalni) 6,3 8,55

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.iata.org/services/consulting/airport-pax-securi-
ty/Pages/level-of-service.aspx [dostęp 23.09.19]

Tabela 1

Terminal pasażerski Międzynarodowego Portu Lotniczego  
w Krakowie
Pierwszy problem z przepustowością terminala pasażer-
skiego pojawił się w 1999 roku. Rozmiar terminala pozwa-
lał wówczas na obsługę około 450 tysięcy pasażerów, gdzie 
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pod koniec lat 90. z lotniska skorzystało 420 tysięcy. Na 
początku 2001 roku powierzchnia terminala pasażerskiego 
została dwukrotnie zwiększona, jednocześnie został uru-
chomiony międzynarodowy terminal pasażerski z możliwo-
ścią obsługi 1,3 mln pasażerów rocznie. W kolejnych latach 
rozbudowa terminala nadal postępowała, została urucho-
miona poczekalnia dla pierwszej klasy, powiększono halę 
odlotów oraz powiększono liczbę stanowisk odpraw. 

W 2005 roku, z uwagi na zwiększenie liczby rejsów do 
USA oraz Wielkiej Brytanii, został powiększony obszar po-
czekalni non-Schengen. Została zwiększona liczba check-in, 
punktów kontroli paszportowej, powstała również nowa 
bagażownia – w sumie uruchomiono dodatkowe 1,8 tysią-
ca m2 powierzchni użytkowej terminala. Rok 2005 był 
również przełomowy z powodu nawiązania współpracy z ir-
landzkim przewoźnikiem Ryanair, który obecnie oferuje 
najwięcej połączeń z krakowskiego lotniska. Od 2007 roku, 
wraz ze zmianą nazwy na „Kraków Airport”, wprowadzono 
podział na terminal krajowy (T2) o powierzchni 1,8 tysiąca 
m2 oraz międzynarodowy (T1) o powierzchni 3 tysięcy m2.

Kolejne plany na rozbudowę terminala pasażerskiego 
rozpoczęły się w 2011 roku, a prace budowlane terminala 
wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjne-
go oraz budową Hotelu Hilton rozpoczęły się w 2015 roku. 
Obecny terminal pasażerski został zmodernizowany i odda-
ny w całości do użytku w grudniu 2016 roku. Założenia 
rozbudowy obejmowały:

•	 zwiększenie powierzchni użytkowej do 55 tysięcy m2;
•	 zwiększenie długości linii frontowej budynku do po-

nad 240 m, co umożliwiło budowę większej liczby 
drzwi wejściowych/ wyjściowych oraz ewakuacyjnych,

•	 zwiększenie liczby stanowisk gate do 18;
•	 zwiększenie liczby stanowisk odpraw biletowo-baga-

żowych check-in do 36, z możliwością dobudowania 
kolejnych 10 [7].

Ponadto, zostały wykonane dodatkowe punkty kontroli 
bezpieczeństwa: początkowo uruchomiono 8 stanowisk, od 
2019 roku do użytku oddano 10 bramek, w tym jeden Fast 
Track. 

Terminal pasażerski w Krakowie składa się z trzech po-
ziomów. Na parterze znajdują się stanowiska odpraw bile-
towo-bagażowych, hala przylotów, kasy lotniskowe, punk-
ty informacji pasażerskiej oraz turystycznej, dwa punkty 
gastronomiczne, poczta, sklep oraz terminal VIP. Natomiast 
na pierwszym piętrze znajduje się strefa gate wraz ze strefą 
bezcłową, punkt kontroli bezpieczeństwa, liczne sklepy i re-
stauracje, a także kaplica oraz biuro rzeczy znalezionych. 
Na drugim piętrze wybudowany został taras widokowy do-
stępny przez całą dobę. Dokładne metraże stref terminala 
zostały przedstawione w tabeli 2.

Największa powierzchnia przeznaczona jest w strefie przy-
lotów w punkcie odbioru bagażu rejestrowanego. Powierzchnia 
jest dostosowana tak, aby był zachowany odpowiedni komfort 
pasażerów poruszających się z większymi bagażami. W tym 
miejscu duży odsetek podróżujących korzysta z wózków baga-
żowych, jest odbieranych przez bliskich, znajomych, co obli-

Tabela 2

Tabela 3

Powierzchnie poszczególnych miejsc ścieżki pasażera
Powierzchnie [m2] [%]

Odloty Check-in 1 035 19,8%
Kontrola bezpieczeństwa 450 8,6%
Gate 1 525 29,1%
Kontrola paszportowa 220 4,2%

Przyloty Przyloty odbiór bagaż 1 635 31,3%
Kontrola paszportowa 367 7,0%

Suma 5 232 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie wewnętrznych informacji MPL im. JPII Sp. z o. o.

guje do zapewnienia większej powierzchni niż w innych stre-
fach. Równie duże są strefy odlotowe. Najmniejsze powierzch-
nie przeznaczono na kontrole paszportowe, które przeprowadza 
się wyłącznie dla rejsów poza strefę Schengen.

Obecny terminal pasażerski w Krakowie umożliwia odpra-
wę 7,88 mln pasażerów rocznie przy zachowaniu zalecanych 
standardów jakości IATA. Roczna wielkość przepustowa okre-
ślona została przy założeniu, że w ciągu dnia występuje 6 go-
dzin szczytowych, w których następuje kongestia pasażerów. 
W jednej godzinie szczytowej założono możliwe obsłużenie 
pasażerów na poziomie 1,8 tys. osób (tab. 3). W 356 dni moż-
na obsłużyć 3,94 mln pasażerów odlatujących i tyle samo 
przylatujących, zatem roczna deklarowana przepustowość ter-
minala wynosi 7,88 mln pasażerów rocznie [8].

Projektowa przepustowość terminalu pasażerskiego  
w porcie Kraków–Balice

Operacja Składowe
Przepustowość 

roczna  
[mln pasażerów]

Przepustowość 
dzienna  
[pax]

Odloty 6h szczytowych x 1800 pax/h x 365 dni 3,94 10 800
Przyloty 6h szczytowych x 1800 pax/h x 365 dni 3,94 10 800
Razem 6h szczytowych x 3600 pax/h x 365 dni 7,88 21 600

Przy użyciu tych samych założeń, poza roczną przepu-
stowością terminala, można obliczyć projektowaną mie-
sięczną jego przepustowość, która w zależności od długości 
miesięcy kształtuje się pomiędzy 604,8 tysiąca a 669,6 ty-
siąca pasażerów. Graniczna dobowa przepustowość termi-
nalu pasażerskiego w Krakowie wynosi natomiast 21,6 ty-
siąca pasażerów. 

Analiza rocznej i miesięcznej przepustowości lotniczego 
terminalu pasażerskiego w Krakowie
Analiza wykorzystania przepustowości terminalu pasażer-
skiego została przeprowadzona w oparciu o dane dotyczące 
liczby pasażerów uczestniczących w rejsach wykonywa-
nych w okresie jednego roku (od 1 października 2017 do  
31 września 2018). Informacje pochodzą z systemu infor-
matycznego infLOT, który służy do obsługi całego portu 
lotniczego, włącznie z firmami handlingowymi działający-
mi na terenie portu. W oparciu o dane dotyczące rzeczywi-
stych czasów operacji wykonywanych przez samolot na pa-
sie oszacowano czasy pojawienia się pasażerów na lotnisko 
zgodnie z zaleceniami linii lotniczych (tab. 4). 

Źródło: http://www.krakowairport.pl/pl/lotnisko,c94/informacje-o-lotnisku,c95/zaplecze-operacyjne,a280.html [dostęp 
09.09.19]
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W ciągu analizowanego roku port lotniczy w Krakowie 
obsłużył 6 530 762 pasażerów. Oznacza to, iż deklarowana 
przepustowość portu na poziomie 7 884 000 pasażerów zo-
stała wykorzystana w 82,84%. Z uwagi na niedawną roz-
budowę terminalu, która została oddana w całości w 2016 
roku, jest to mało oczekiwany wynik dla lotniska. Stale po-
większająca się siatka połączeń jest powodem bardzo dyna-
micznego wzrostu liczby pasażerów korzystających z lotni-
ska w Balicach. 

Stopień obciążenia terminalu pasażerskiego jest zróżni-
cowany w zależności od pory roku, miesiąca czy też pory 
dnia. Najwięcej pasażerów korzysta z portu lotniczego 
w miesiącach letnich, co wynika ze znacznie większej liczby 
oferowanych połączeń, zwłaszcza czarterowych. Choć 
w poddanych analizie miesiącach rzeczywista liczba odpra-
wianych pasażerów nie przekracza dopuszczalnej przepu-
stowości miesięcznej, to szczególnie w okresie od maja do 
września zbliża się do jej granicznej wartości, za każdym 
razem przekraczając prób 90%. Mniejsze wykorzystanie 
możliwości przepustowych terminala zaobserwowano  
w okresie jesienno-zimowym – w tym czasie pozostawały 
przynajmniej 20% rezerwy.

liczba obsłużonych pasażerów była ekstremalnie niska, ale 
sytuacja taka dotyczyła zazwyczaj okresów świątecznych 
o ograniczonej ofercie przewozowej – dla przykładu naj-
mniej pasażerów (1 187 osób) obsłużono 25 grudnia 2017. 
Przeciwległa wartość ekstremalna była natomiast blisko 
20-krotnie większa: w jednym z wrześniowych dni 2018 
roku odprawiono blisko 24 tysiące pasażerów, czyli o 10% 
więcej niż zakłada dopuszczalna przepustowość terminala 
pasażerskiego. 

Przekroczenie przepustowości dobowej zaobserwowano 
łącznie w ciągu 45 dni w roku, w ciągu kolejnych 36 dni 
była wykorzystana w ponad 93%, co oznacza, że średnio co 
4–5 dni pasażerowie korzystający z portu lotniczego 
w Krakowie mogą mieć problemy ze sprawną i komforto-
wą obsługą. W połowie analizowanych dni w roku wyko-
rzystanie przepustowości terminala pasażerskiego jest na 
poziomie 79–93%. Jedynie w co trzeci dzień w roku liczba 
odprawianych pasażerów nie zagraża obniżeniu standar-
dów ich obsługi.

Analiza przepustowości terminala pasażerskiego w Krakowie 
z uwzględnieniem komfortu i jakości obsługi podróżnych
Komfort i jakość obsługi w pasażerskich terminalach lot-
niczych jest zależny od liczby osób znajdujących się w ob-
szarze jednego metra kwadratowego. W oparciu o stan-
dardy jakości zalecane przez IATA (tab. 1) oraz dostęp-
ne powierzchnie poszczególnych stref terminala w MPL 
w Krakowie (tab. 3) została obliczona graniczna przepusto-
wość poszczególnych stref terminala zapewniająca obsługę 
podróżnych na odpowiednim poziomie, a następnie zwery-
fikowana z rzeczywistą liczbą odprawionych pasażerów. Do 
analizy w strefach: check-in, kontrola bezpieczeństwa, gate 
– uwzględniono sumę pasażerów odlatujących, natomiast 
w strefie odbioru bagaży na przylotach sumę pasażerów 
przylatujących. Dane o liczbie pasażerów odlatujących poza 
strefę Schengen wykorzystano do analizy przepustowości 
w obszarze kontroli paszportowej na odlotach, a dane o licz-
bie pasażerów przylatujących z krajów non-Schengen do 
sprawdzenia wykorzystania strefy kontroli paszportowej na 
przylotach. Zbadano, czy liczba pasażerów mieści się w za-
lecanym przez IATA przedziale i w jakim stopniu została 
wykorzystana górna granica. W tabeli 5 przedstawiono  

Założone czasy pojawienia się pasażera w poszczególnych etapach 
podróży i optymalne czasy obsługi pasażera zalecane przez IATA

Obszar Założenia o pojawieniu się 
pasażera

Optymalne czasy obsłu-
gi pasażera [min]

Odloty Check-in 2h przed odlotem 10-20
Kontrola bezpieczeństwa 1h przed odlotem 5-10
Gate 30 min przed odlotem
Kontrola paszportowa 1h przed odlotem 5-10

Przyloty Odbiór bagaży 30 min po przylocie 25-40
Kontrola paszportowa 30 min po przylocie 5-10

Źródło: opracowanie własne na podstawie opracowanie własne na podstawie zaleceń linii lotniczych oraz IATA, 
https://www.iata.org/services/consulting/airport-pax-security/Pages/level-of-service.aspx [dostęp 23.09.19]

Tabela 4

Rys. 1. Liczba obsłużonych pasażerów w ciągu poszczególnych miesięcy analizowanego roku
Źródło: opracowanie własne

Analiza dobowej przepustowości lotniczego terminalu  
pasażerskiego w Krakowie
W ciągu doby w krakowskim porcie lotniczym średnio 
obsługiwanych jest 17,9 tysiąca pasażerów, co stanowi 
82,83% deklarowanej przepustowości dobowej. Liczba 
obsługiwanych pasażerów w poszczególnych dniach nie 
wykazuje dużego zróżnicowania (współczynnik zmienno-
ści wynosi 22%). W ciągu połowy analizowanego okresu 
dziennie odprawianych było od 15,7 do 19,7 tysiąca pasa-
żerów na dobę. Zaobserwowano co prawda dni, w których 

Rys. 2. Rozkład dni w analizowanym roku o określonej liczbie odprawionych pasażerów
Źródło: opracowanie własne
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analizę przepustowości poszczególnych stref terminalu 
w ujęciu rocznym oraz godzinowym dla dnia o największej 
liczbie obsłużonych pasażerów. 

Liczba pasażerów korzystających z poszczególnych stref 
lotniska w analizowanym roku nie przekracza założonych 
standardów przepustowości podanych przez IATA. Liczba 
obsłużonych pasażerów w każdej ze stref mieści się w prze-
dziale zapewniającym obsługę na odpowiednim poziomie 
i w większości wykorzystuje go w mniej niż połowie. 
Największą przepustowością charakteryzują się strefy o naj-
większej powierzchni: strefa odbioru bagażu oraz poczekal-
nia odlotowa, których powierzchnia stanowi ponad 3 tysią-
ce m2 i zajmuje blisko 2/

3
 powierzchni całego terminala. Ich 

średnie wykorzystanie przepustowości w analizowanym 
okresie kształtuje się na poziomie kolejno 36% i 40%. 
Przeprowadzona analiza wskazuje na dość duży bufor bez-
pieczeństwa w zakresie przepustowości tych stref. W nie-
wiele większym stopniu wykorzystana jest również przepu-
stowość stref przeznaczonych na kontrolę paszportową, 
przy czym stopień wykorzystania przepustowości tego typu 
strefy w części terminalu poświęconego przylotom jest wyż-
szy niż w tej zlokalizowanej w części przylotowej terminala. 
Sytuacja taka niekoniecznie związana jest z dużym zróżnico-
waniem pomiędzy liczbami pasażerów wylatujących poza 
strefę Schengen oraz przylatujących spoza tej strefy, a jedynie 
z różnych wielkości powierzchni dedykowanych tym strefom 
w części przylotów i odlotów (kolejno 367 i 220 m2).

występują w strefie kontroli bezpieczeństwa. Wynika to ze 
zbyt małej liczby bramek do wykonania prześwietleń  
(9 bramek + 1 fast truck) oraz skanowania kart pokłado-
wych (3 bramki).

W sposób analogiczny do analizy wykorzystania rocznej 
przepustowości poszczególnych stref terminala przeprowa-
dzona została analiza wykorzystania godzinowej przepusto-
wości w dniu o największej liczbie odprawionych pasażerów 
(24.09.2018). W tabeli 6 zestawiono wartości dopuszczal-
nej godzinowej liczby pasażerów obsłużonych w poszcze-
gólnych strefach terminala zapewniającej odpowiedni po-
ziom obsługi podróżnych.

Stopień wykorzystania przepustowości rocznej poszczególnych stref 
lotniczego terminalu pasażerskiego z uwzględnieniem standardów 

jakości IATA

Strefa

Zakres przepustowości 
uwzględniający standardy 

jakości [pax]

Wykorzystanie uśrednionej 
przepustowości poszczegól-

nych stref terminalu  
pasażerskiego [%]Od Do

Przyloty Check-in 5 037 000 6 974 308 53,94%
Kontrola  
bezpieczeństwa 3 285 000 3 942 000 89,65%

Gate 7 218 240 8 908 920 40,22%
Kontrola paszpor-
towa odloty 1 606 000 1 927 200 55,01%

Odloty Odbiór bagaży 
przyloty 8 425 059 9 548 400 35,77%

Kontrola paszpor-
towa przyloty 2 679 100 3 214 920 39,27%

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

W oparciu o wyniki prezentowanej analizy można dość 
precyzyjnie zlokalizować punkty terminalu, które są naj-
bardziej narażone na kongestie. W przypadku MPL 
w Krakowie jest to strefa dedykowana kontroli bezpieczeń-
stwa i w dużo mniejszym stopniu strefa odpraw biletowo-
-bagażowych, a także mniejsza powierzchniowo strefa kon-
troli paszportowej. Jak w przypadku dwóch ostatnich stref 
stopień wykorzystania przepustowości przekroczył nie-
znacznie wartość 50%, tak w przypadku strefy dedykowa-
nej kontroli bezpieczeństwa osiągnął poziom 90%. Liczby 
znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości, ponieważ naj-
większe kolejki podróżnych w porcie lotniczym w Balicach 

Tabela 5

Tabela 6
Godzinowa dopuszczalna przepustowość poszczególnych  

stref terminala pasażerskiego
Strefa Od Do
Check-in 575 796
Kontrola bezpieczeństwa 375 450
Gate 824 1 017
Kontrola paszportowa odloty 183 220
Przyloty odbiór bagaż 962 1090
Paszporty przylot 306 367
Łącznie w godzinie 707 872

W oparciu o prezentowane wcześniej założenia oraz roz-
kład ruchu pasażerskiego w dniu 24 września 2018 roku 
określono godzinowy rozkład liczby pasażerów pojawiają-
cych się w poszczególnych strefach terminala pasażerskie-
go, a następnie sprawdzono stopień wykorzystania górnej 
granicy godzinowej przepustowości poszczególnych stref 
terminalu pasażerskiego. Stopień wykorzystania przepu-
stowości stref obsługujących pasażerów odlatujących zo-
brazowano na rysunkach 3 oraz 4, natomiast stref obsługu-
jących pasażerów przylatujących na rysunku 5. 

Rozkład godzinowy wykorzystania przepustowości po-
szczególnych stref terminalu pasażerskiego pozwala wy-
znaczyć godziny szczytu panujące w ciągu analizowanego 
dnia. Są to godziny 11:00–15:00 oraz 20:00–22:00. W go-
dzinach szczytu została przekroczona górna granica do-
puszczalnej przepustowości godzinowej, co oznacza, iż w tym 
okresie czas oczekiwania na obsługę był wydłużony i mógł 
wpływać na zadowolenie pasażerów z jakości świadczonych 

Rys. 3. Rozkład godzinowy wykorzystania przepustowości terminalu z podziałem na strefy  
w dniu 24.09.2018 (1)
Źródło: opracowanie własne
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usług przez port. Między 11:00 a 12:00 przepustowość zo-
stała przekroczona o około 75%, natomiast między 21:00 
a 22:00 o ponad 100%. Zauważyć można również, że 
w godzinach szczytu jest dość duża liczba odprawianych 
pasażerów poza strefę Schengen, ponieważ krzywa dla kon-
troli paszportowej jest zbliżona kształtem do krzywej check-in 
i lekko przesunięta w prawo, gdyż kontrola paszportowa 
następuje po odprawie biletowo-bagażowej. 

Uwagę zwraca fakt, iż w ciągu całego dnia zdecydowa-
nie większe wykorzystanie przestrzeni panuje w strefie 
check-in oraz kontroli paszportowej na odlotach niż w strefie 
gate. Jak w przypadku tej ostatniej, maksymalna liczba 
przebywających w niej pasażerów była o połowę większa 
niż zalecana dla zachowania optymalnych warunków ob-
sługi, tak w przypadku dwóch pozostałych stref, dopusz-
czalna przepustowość godzinowa została przekroczona 
2,5-krotnie. Zauważalny niższy stopień kongestii w strefie 
gate niż w strefach check-in i strefie bezpieczeństwa związa-
ny jest między innymi ze znacząco większą powierzchnią 
strefy gate w porównaniu z pozostałymi dwiema. Warto 
również podkreślić, iż w ciągu wielu godzin wykraczają-
cych nawet poza wskazane godziny szczytu południowego 
i wieczornego liczba odprawianych pasażerów w strefach 
check-in oraz kontrola paszportowa odloty jest na granicy 
dopuszczalnej przepustowości godzinowej. 

W ostatnim czasie krakowskie lotnisko podejmuje dzia-
łania w kierunku poprawy sytuacji poprzez otwieranie do-
datkowych bramek do skanowania kart pokładowych i jed-
nej dodatkowej bramki do przeprowadzania kontroli. 
Mimo niedawnej rozbudowy terminala pasażerskiego (pod 
koniec 2016) przy tak dynamicznym wzroście liczby pasa-
żerów wymagana jest kolejna rozbudowa – szczególnie 
w strefie kontroli bezpieczeństwa.

Rys. 4. Rozkład godzinowy wykorzystania przepustowości terminalu z podziałem na strefy 
w dniu 24.09.2018 (2)
Źródło: opracowanie własne

Do największej kumulacji pasażerów i powstania najwięk-
szych kongestii w analizowanym dniu doszło w strefie bezpie-
czeństwa. Zasadniczo przez większą część dnia przepustowość 
strefy kontroli osobistej została przekroczona lub była bardzo 
tego bliska. Największe kulminacje kongestii zaobserwowano 
w tych samych godzinach szczytu. Około godziny 11:00 gór-
na granica dopuszczalnej liczby pasażerów w tej strefie została 
przekroczona trzykrotnie, natomiast około godziny 21:00 aż 
czterokrotnie. Ta strefa jest newralgicznym punktem przed-
miotowego portu lotniczego. Nie tylko znajdowały się w niej 
wówczas tylko 3 bramki do skanowania kart pokładowych 
umożliwiających przystąpienie do kontroli osobistej, ale rów-
nież tylko 9 czynnych bramek do prześwietleń i wykrywania 
metali. Zbyt mała liczba dostępnego sprzętu i personelu two-
rzy w terminalu bardzo wąskie gardło, w którym w godzinach 
szczytu tworzą się bardzo duże kolejki. 

Rys. 5. Rozkład godzinowy wykorzystania przepustowości terminalu z podziałem na strefy  
w dniu 24.09.2018 (3)
Źródło: opracowanie własne

Zdecydowanie lepiej niż w strefie odlotów prezentuje się 
stopień wykorzystania przepustowości stref dedykowanych 
pasażerom przylatującym do portu. Nie oznacza to jednak, 
że wyniki analizy powinny być satysfakcjonujące dla za-
rządców portu, gdyż w ciągu analizowanego dnia wielo-
krotnie odnotowano liczbę obsługiwanych pasażerów na 
granicy przepustowości stref, a w szczycie popołudniowym 
wręcz jej przekroczenie. Najbardziej narażona na niski 
komfort obsługi pasażerów jest strefa odprawy paszporto-
wej. W jej przypadku około godziny 21:00 odprawiono 
dwukrotnie więcej pasażerów niż wielkość dopuszczalnej 
przepustowości. 

Warto zwrócić uwagę, iż rozkłady godzinowe wykorzy-
stania przepustowości poszczególnych stref w analizowa-
nym dniu wykazują duże podobieństwo zarówno w sferze 
przylotów, jak i odlotów. Wyraźne podobieństwo zaobser-
wować można zwłaszcza w godzinach szczytu wieczornego, 
jak również południowego. Kongestie w poszczególnych 
strefach w względnie tym samym czasie (lub w przesunię-
ciach wynikających z średniego czasu obsługi w poszczegól-
nych strefach) spowodowane są dużą liczbą operacji przylo-
towych i odlotowych w tym samym czasie. Problem doty-
czy statków powietrznych, które są zobligowane do jak 
najszybszego opuszczenia stanowiska na płycie. Konieczna 
jest bardzo sprawna i krótka w czasie wymiana pasażerów 
przed kolejnym odlotem. Taka sytuacja, dyktowana 
względami ekonomicznymi przewoźnika, niestety powo-
duje niejednokrotnie kumulacje pasażerów w punktach 
obsługi pasażerskiej zarówno w strefie przylotów, jak rów-
nież odlotów. 

Podsumowanie 
Pasażerski ruch lotniczy w Polsce rozwija się bardzo dyna-
micznie od wielu lat. Szczególnie w wielu portach regional-
nych roczne wzrosty liczby obsłużonych pasażerów często 
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wykraczają poza przyjmowane w lotnictwie uśrednione 
wskaźniki wzrostu ruchu. Wiąże się to z tym, iż możliwości 
przepustowe infrastruktury portowej mogą wyczerpywać 
się znacznie szybciej, niż jest to planowane.

Istota problemu przepustowości terminali zaczyna się 
już na etapie ich planowania. Badania zapotrzebowania za-
zwyczaj obejmują krótkoterminowe prognozy popytu 
i przepływu pasażerów w portach lotniczych. Niewłaściwie 
wykonana prognoza oraz projekt prowadzą do awarii funk-
cjonowania portu lotniczego, w wyniku czego konieczne 
jest podejmowanie kosztowych działań naprawczych. 
Dlatego też w przypadku organizacji obsługi ruchu pasa-
żerskiego w portach lotniczych bieżący i ciągły proces mo-
nitorowania dynamiki zmian jest niezmiernie ważny ze 
względu na długotrwały proces planowania i prowadzenia 
inwestycji w infrastrukturę portową. Drobiazgowa analiza 
przepustowości poszczególnych stref terminalu pasażer-
skiego pozwala na odpowiednio wczesne reagowanie i po-
dejmowanie działań zmierzających do zwiększania możli-
wości przepustowych terminali pasażerskich.

Przedstawiony w artykule przykład krakowskiego portu 
lotniczego charakteryzującego się wysoką dynamiką wzro-
stu ruchu pasażerskiego potwierdza zasadność ciągłego 
monitorowania wykorzystania przepustowości terminala, 
który, po gruntownym rozbudowaniu i oddaniu do użytku 
w 2016 roku, miał być zdolny do obsługi pasażerów przez 
przynajmniej dekadę. Zaprzecza temu jednak liczba odpra-
wionych pasażerów w porcie już w 2019 roku, która od 
maja była większa niż dopuszczalna przepustowość mie-
sięczna [9]. Tak gwałtowny wzrost liczby odprawionych 
pasażerów zmusza zarząd portu do szybkich działań zmie-
rzających do zwiększenia przepustowości terminalu pasa-
żerskiego, aby port mógł funkcjonować bez żadnych pro-
blemów. Narzędziem pomocnym w planowaniu rozbudo-
wy, jak również w prowadzeniu działań poprawiających 
przepustowość terminali pasażerskich, jest przedstawiona 
w artykule analiza przepustowości nie tak całego terminala 
pasażerskiego, jak poszczególnych jego stref. Dzięki niej 
możliwe jest wskazanie wąskich gardeł terminalu i miejsc 
powstawania największych opóźnień w obsłudze. Dzięki 
temu osoby decyzyjne w porcie mogą podejmować trafniej-
sze decyzje w zakresie rozwoju infrastruktury portowej. 

Obecnie opracowywany jest nowy plan powiększenia 
powierzchni terminalu pasażerskiego, który zakłada doce-
lową przepustowość na poziomie 12 mln pasażerów w cią-
gu roku. Budowa, rozbudowa czy też modernizacja lotni-
czych obiektów infrastrukturalnych jest jednak procesem 
złożonym i przede wszystkim czasochłonnym. Natomiast 
jak pokazuje przeprowadzona analiza, port lotniczy może 
potrzebować dość szybkich działań zmierzających do po-
prawy przepustowości największych wąskich gardeł, przede 
wszystkim strefy bezpieczeństwa. Pomocne w tym zakresie 
mogą być nowe technologie teleinformacyjne, choćby zdal-
ny system zarządzania kolejkami, wprowadzony między 
innymi na lotnisku Chopina w Warszawie. W momencie 
wystąpienia kongestii system proponuje optymalny wa-
riant aranżacji kolejki adekwatnie do sytuacji ruchowej [3]. 

Bardzo pomocne w skróceniu czasu obsługi pasażerskiej są 
również inteligentne bramki, które umożliwiają posiada-
czom paszportów przetwarzanie go w ciągu 15 sekund lub 
mniej. Inteligentne bramki są samoobsługowe, bez dodat-
kowych kosztów dla pasażerów i mogą być używane bez 
konieczności wcześniejszej rejestracji, jeśli klient posiada 
specjalny identyfikator [10]. Niezaprzeczalnie kierunkiem 
rozwoju zarządzania terminalami lotniczymi jest sztuczna 
inteligencja. Dzięki np. bramkom biometrycznym instalo-
wanym na lotniskach można usprawniać nie tylko proces 
weryfikacji pasażerów, ale także zmniejszać kolejki pasażer-
skie i zwiększać wydajność operacyjną. Przykładem tego 
typu rozwiązania jest m.in. aplikacja Elenium Voyager [11]. 

Gwałtowny rozwój lotniczego ruchu pasażerskiego 
skutkuje nawracającymi problemami portów lotniczych 
związanymi z wyczerpywaniem się ich przepustowości. 
Dużym ograniczeniem w ich rozwoju jest natomiast po-
wierzchnia, jaką poszczególne porty lotnicze mogą prze-
znaczyć na rozbudowę oraz czas niezbędny na powiększanie 
infrastruktury portowej. Z tego też względu ważne jest bie-
żące monitorowanie przepustowości portowej, w tym po-
szczególnych stref terminali pasażerskich, aby móc wyprze-
dzić proces wyczerpania się możliwości przepustowych. 
W tym zakresie, poza rozbudową infrastruktury, pomocne 
mogą być nowe technologie.
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Okiem eksperta

Białe plamy i wykluczenie społeczne – transportowe

Trwająca od kilku lat dyskusja o publicznym transporcie zbiorowym 
zostanie definitywnie zakończona. Nowa ustawa o transporcie zbio-
rowym ma dać  prawne podwaliny do znacznie lepszego zaspokojenia 
popytu (często używa się pojęcia potrzeb przewozowych) szczególnie 
na obszarach nazwanych w dyskusji przez praktyków i polityków biały-
mi plamami. Przedstawiciele strony podażowej – przewoźnicy i politycy 
posługując się tymi pojęciami w dyskusji pragnęli podkreślić, że do 
mieszkańców na obszarze zwanym białą plamą nie dociera komuni-
kacja zbiorowa.  

Brak komunikacji zbiorowej wyklucza tych mieszkańców z dostępno-
ści do zakupów, kultury, oświaty, pracy, służby zdrowia, a nawet przerywa 
więzi rodzinne. Według psychologów wykluczenie społeczne jest wynikiem 
zachowania jednostki ludzkiej, a przyczynami są: problemy z pracą, ubó-
stwo, bieda, alkoholizm, narkomania, bezdomność, problemy dysfunk-
cyjności i niepełnosprawności. W żadnym z opracowań naukowych nie 
uzasadnia się wykluczenia społecznego jako wyniku braku dostępności 
do usług transportu zbiorowego. Natomiast pojęcie biała plama jest tak 
enigmatyczne, że nie wiadomo, jak je interpretować logicznie; pojęcie to 
może działać tylko na wyobraźnię, że jest to wieś, miasteczko o bardzo 
słabym zaludnieniu, gdzie tli się życie mieszkańców na obrzeżu cywilizacji. 
Wykluczenie społeczne to nieuczestniczenie w działalności gospodarczej, 
politycznej, kulturalnej z powodu braku dóbr oraz deprywacji (braku chęci 
do zaspokojenia swoich potrzeb). 

Spośród dziewięciu wskaźników GUS określających brak możliwości 
materialnego zaspokojenia potrzeb gospodarstwa domowego ze wzglę-
dów finansowych nie wymienia się usług przewozowych, a jedynie brak 
samochodu osobowego. Psychologowie nie dostrzegają w badaniu potrzeb 
gospodarstw domowych braku dostępu do usług transportu zbiorowego 
jako czynnika sprzyjającego wykluczeniu społecznemu. Osoby samotne, 
niesprawne, z nikłymi zasobami finansowymi, mają zapewnioną opiekę 
socjalną i zdrowotną.  Spadek liczby ludności występujący w całej Europie 
i coraz większy udział mieszkańców miast w populacji krajów europejskich 
jest przyczyną mniejszego zaludnienia obszarów wiejskich i małych miast. 
Domy mieszkalne i ziemia na takich terenach tracą na wartości (patrz: 
Hiszpania).  

Fundamentalna wykładnia potrzeby przewozowej (a nie popytu) 
stwierdza, że „potrzeba transportowa jest wtórna do pierwotnej tj. tej, 
którą chcemy zaspokoić”. Jak nie ma potrzeby pozyskania dobra-usługi 
poza miejscem zamieszkania, to nie ma potrzeby pokonywać przestrze-
ni. Osoby niezdolne do jazdy i wykluczone społecznie nie będą zgłaszały 
popytu na przemieszczanie komunikacją zbiorową. Mobilni mieszkańcy 
białej plamy posiadający w gospodarstwach domowych samochody oso-
bowe będą samemu zaspokajać potrzebę przemieszczania. Samochód 
osobowy został zakupiony w tym celu, aby z niego korzystać. Zwiększa on 
komfort poruszania się w przestrzeni. Brak popytu na usługi transportu 
zbiorowego wynika z wielu przyczyn, a najważniejsze z nich to: spadek 
liczby mieszkańców, rosnący udział samotnych osób w wieku 60+,  

znikomy udział mieszkańców w wieku produkcyjnym, a tym samym dzieci 
i młodzieży, posiadanie samochodu osobowego. Utworzenie sieci prze-
wozów użytku publicznego obejmującej miejscowości, które nie zgłaszają 
popytu (dlatego tam już nie ma obsługi transportem zbiorowym), pomimo 
niskich cen taryfowych nie napełnią autobusów. Powiązanie komunika-
cyjne białej plamy z większą miejscowością w nikłym procencie spo-
woduje zwiększenie mobilności zamieszkałych tam osób, ale nie tych, 
co sami się wykluczyli społecznie. Natomiast ustawa w niewątpliwy 
sposób stworzy warunki do dofinansowania przewoźników realizujących 
nierentowne przewozy, zarówno będących własnością samorządów tery-
torialnych, jak i inwestorów prywatnych. Szczególnie skorzystają z tego 
przewoźnicy będący własnością samorządów. 

Wiele samorządów pokusiło się, by zakupić za symboliczne kwoty upa-
dające państwowe przedsiębiorstwa PKS. Obserwując wyniki tych samo-
rządowych spółek, widzimy nie najlepszy obraz ich działalności gospodar-
czej. Ciągle podlegają restrukturyzacji i uzyskują ujemne wyniki finansowe. 
Pomimo sprzedaży nieruchomości, ograniczenia potencjału przewozowego, 
dokapitalizowania zakupów taboru, uruchamiania dodatkowej działalności 
i pomocy społecznej nie osiągają wyników finansowych zapewniających 
płynność finansową i zdolność do odnowy taboru. Eksploatują nadmiernie 
zużyty tabor bez perspektywy jego odnowy.  Ustawa w swoich założeniach 
ma zbliżony model zarządzania do miejskiej komunikacji zbiorowej. Or-
ganizator ustala sieć i rozkład jazdy oraz, poprzez przetarg, cenę, a dla 
własnego podmiotu cenę gwarantującą przyzwoitą marżę, po której będzie 
kupował wozokilometry. Ten model doprowadził w miastach do tego, że 
dopłaty wzrastają o coraz większe kwoty, a przychody maleją (tylko wyjątki 
potwierdzają tę regułę) i przewoźnicy miejscy nie obawiają się upadłości. 
Wręcz przeciwnie, zatrudnienie nie jest zagrożone, płace z reguły są ponad 
przeciętne w transporcie zbiorowym, liderzy zarządzający (rady nadzorcze 
ustanawiane przez kolejne zwycięskie opcje polityczne) i związków zawo-
dowych są od lat ci sami, a jedynie tabor i systemowe rozwiązania są 
przestarzałe. Zespoły te nie są narażone na ryzyko, co do funkcjonowania 
w przyszłości, ponieważ przewozy miejskie są z założenia deficytowe. Poli-
tycy lokalni napierają na polityków szczebla rządowego, aby uporządkować 
rynek przewozów regionalnych, wyeliminować z rynku „dziką konkurencję” 
(„bardzo nieuczciwą”), a wówczas regionalna komunikacja zbiorowa do-
trze do białych plam. Mieszkająca tam społeczność nie będzie „wykluczo-
na społecznie”. W budżetach samorządów szczebla powiatowego dojdzie 
bardzo poważna kwota wydatków na dopłaty do komunikacji zbiorowej 
użytku publicznego, a w niektórych samorządach utrzymanie zespołu re-
alizującego funkcje organizacyjne bardzo podobne do zarządów transportu 
w miastach. 
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