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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Wiesław Starowicz
New transport policy of the City of Cracow for 2016–2025
Abstract: Cracow has been one of the first Polish cities which developed and accepted in the new economic reality – in 1993 – document on Transport Policy for Cracow. After 14 years of its validity,
as a result of Poland accession to the European Union, the Policy
update till 2015 was elaborated. This document – accepted by the
Cracow City Council on the 8th June 2016 – has been prepared
in the Cracow University of Technology. The term of validity is
2025. Comparing to previous document goals of transport policy
have been expanded and means of its realisation have been updated.
The largest share of means of transport policy implementation has
been assigned to the environmental protection and quality of inhabitants’ life, public transport, spatial planning as well as bicycles’
paths, walking trails and infrastructure for disabled. Detailed goals
of policy and structure of means for its implementation have been
presented in the article.
Key words: transport policy, sustainable development, urban transport system.
Jacek Malasek
Research on innovative transport demand in Poland
Abstract: Innovative transport development is an important element of Polish governmental programs: Road map for sustainable
development and E-mobility development plan for Poland, aiming at reduction of car emissions and a better road safety. Warsaw
inhabitants opinion poll on their interest on innovative industry
products and willingness for changing drivers behavior for more
eco-friendly has included demand analyses on electric cars, bicycles
and scateboards, autonomic cars, car-sharing and e-services. 41% of
responders are interested in purchase electric cars when preferential
terms are provided. Use of autonomic cars is accepted by 44% of
respondents, whilst 34% will not be afraid to work, read etc. during the journey. 49% of respondents are ready not to use their car
during urban journeys when well organized car-sharing traditional
scheme is available, whilst 37% respondents will sell their car when
autonomic cars rental system is well developed. Research integrity is
proofed by a high compliance of respondents personal features with
the Warsaw Traffic Survey 2015 results. Presented database makes
possible to answer another research questions not covered within
this article.
Key words: innovative transport, demand analyses, eco-mobility.

Krzysztof Kołodziejczyk
Changes in the public transport accessibility of the Kłodzko Land in relation
to its tourist functions – selected issues
Abstract: Kłodzko Land is one of the most important tourist regions in
Poland, so the public transport in this area should meet the needs of not
only inhabitants, but also tourists. In the article (which is the first part
of a bigger analysis) public transport accessibility of the Kłodzko poviat
(district) has been assessed taking into account internal and external
accessibility, but in the second case only connected with railway (the
analysis of bus transport within the Kłodzko Land will be presented in
a separate article). The work was based on the analysis of former and
actual connections network and timetables. There was briefly presented
the development of public transport in the area after the Second World
War, but also the changes occurring in recent years connected with a renewed increase in passenger transport by rail have been presented. The
external public transport accessibility of the Kłodzko Land should be
assessed as quite good, however it is based generally on the long–distance buses and less on trains. By contrast, the internal accessibility is
very diverse – certain relations are serviced with many means of public
transport while others are not operated at all. As a consequence many
areas interesting from a tourist point of view and numerous tourist attractions are inaccessible for unmotorized tourists.
Key words: public transport accessibility, tourism, Kłodzko Land.
Paulina Bździuch, Marek Bogacki
Bus public transport in Krakow on the background the best world’s transport
systems and assessment the impact of modernization on air pollutants emissions
Abstract: Public transport is crucial for urban mobility. It should be
efficient and eco-friendly. This article presents an overview of the most
effective urban public transport systems in the world, including the
Krakow’s public transport. Upgrading of the urban transport system
in Krakow which has been carried for many years is based on the continuous modernization of the fleet of buses belonging to the Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA (Municipal Transport Company)
and Mobilis group Sp. z o.o. Krakow, contributes with the continuous
improvement of transport services and the growth of the environmental
performance of the rolling stock. Described in this article the results of
research on dust-gas emissions into the air caused by a fleet of public
transport buses in the period 2010–2015, show continuous reduction in
the quantity of emitted with buses of pollution, resulted with improvement of the air quality in Krakow which still is considered as poor.
Key words: urban transport, bus public transport, air pollution,
low-carbon transport, transport policy.

Od Redakcji
Z ogromną przyjemnością informujemy Czytelników, że Prezydent RP postanowieniem z dnia 27 lutego br.
nadał Redaktorowi Naczelnemu Wiesławowi Starowiczowi tytuł naukowy profesora nauk technicznych.
Serdecznie gratulujemy .
Zespół Redakcji TMiR
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Innowacyjny transport

Miejsce Polski w rankingu europejskim
Poprawa miejsca Polski w rankingu europejskim sektora transportu wymaga szeregu działań z zakresu poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego i lepszej współpracy z jednostkami naukowymi, lecz przede wszystkim efektywniejszej promocji ekomobilności i elektryfikacji transportu indywidualnego (SMOG!).
Polska w ogonie Europy
W zeszłorocznym rankingu europejskim sektora transportu Polska wraz
z Litwą zajmuje szóste miejsce od końca, wyprzedzając jedynie Rumunię, Chorwację, Irlandię, Bułgarię i Słowenię. Tylko w czterech z trzydziestu kategorii podlegających ocenie znaleźliśmy się w pierwszej
piątce krajów UE – aż w ośmiu kategoriach zajęliśmy miejsce w ostatniej piątce (EC Memo: 2016 EU Transport Scoreboard, 27.10.2016).
Celem rankingu, opartego głównie na analizie danych z Eurostatu,
European Environment Agency i World Economic Forum, jest identyfikacja obszarów wymagających podjęcia działań priorytetowych – zarówno w skali europejskiej, jak i krajowej. Ocenie podlegał stopień realizacji
celów unijnych w czterech głównych obszarach:
• rynek wewnętrzny – konkurencyjność na rynku europejskim i respektowanie dyrektyw unijnych;
• infrastruktura – inwestowanie w infrastrukturę transportu i tworzenie nowych miejsc pracy, społeczna ocena jakości infrastruktury,
wypełnianie luk w infrastrukturze europejskiej (TEN-T);
• energia innowacyjna – udział energii odnawialnej w paliwach
transportowych, udział funduszy prywatnych w B+R;
• społeczeństwo – transport bezpieczny i dostępny dla każdego, społeczna ocena jakości usług transportowych miejskich i krajowych,
procent kobiet zatrudnionych w sektorze transportu.
Kraje przodujące w rankingu wyróżniły się następującymi osiągnięciami:
I. Holandia – przodująca w rankingu już trzeci rok z rzędu, z najwyższą
oceną infrastruktury drogowej, portowej i lotniskowej, z najwyższą
liczbą stacji ładowania pojazdów elektrycznych na miasto i z bardzo
dobrym bezpieczeństwem ruchu drogowego;
II. Szwecja – bardzo dobre brd, druga w udziale energii odnawialnej
w paliwach transportowych, czwarta w udziale nowych samochodów na paliwa alternatywne, ale z relatywnie niską oceną społeczną jakości usług transportowych;
III. Niemcy – przodują w prywatnych inwestycjach w B+R w sektorze
transportu, ale brd w ostatnich dwóch latach ulega pogorszeniu;
IV. Austria – przoduje w społecznej ocenie jakości miejskich usług
transportowych, bardzo wysoka jakość dróg;
V. Dania – druga w dostępności punktów ładowania pojazdów elektrycznych, doskonałe bezpieczeństwo infrastruktury drogowej i kolejowej.

Polska, na swoim zaszczytnym 22 miejscu, scharakteryzowana została
bardzo uprzejmie (nie wspomniano np. o fatalnym brd) w sposób następujący:
• coraz lepsza ocena społeczna transportu miejskiego i lotniczego,
• zadowolenie z transportu kolejowego (jeszcze w roku 2013 najniższe wśród krajów UE) znacznie wzrosło,
• niska liczba punktów ładowania pojazdów elektrycznych,
• wzrastająca liczba nowych samochodów zasilanych paliwami
alternatywnymi.

Środki zaradcze
Ponieważ o innowacyjnych środkach poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego pisałem w numerze styczniowym TMiR, skoncentruję się teraz na elektryfikacji transportu indywidualnego (chcemy tego, a mamy
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tu wiele do zrobienia: odsyłam też do tego działu w numerach 10/16,
12/16 i 3/17), czyli dziedzinie, w której sukcesy zapewniły uczestnikom
rankingu miejsca na podium. Wobec pogarszającej się jakości powietrza
w miastach, za co w dużym stopniu odpowiada transport (zużywający
w Europie 33% energii i emitujący ponad 23% gazów cieplarnianych),
Komisja Europejska opracowała strategię rozwoju mobilności niskoemisyjnej (A European strategy for low-emission mobility, 20.07.2016).
Przygotowując się do realizacji ambitnego celu osiągnięcia zerowej emisyjności transportu miejskiego w roku 2040, Wielka Brytania
rozwija sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych (obejmującą
już obecnie ponad 11 000 stanowisk) i wprowadza system dotowania
zakupu pojazdów ultra niskoemisyjnych, przeznaczając na to ponad
600 milionów GBP. Dodatkowe 4 miliony GBP przeznaczono na dopłaty do zakupu elektrycznych pojazdów dostawczych o ładowności ponad 3,5 tony (20 000 GBP do każdego pojazdu) obsługujących centra
miast (Traffic Technology Today, 26.10.2016). Subsydiowanie zakupu
pojazdów elektrycznych wprowadziły też Francja i Niemcy (dążące,
podobnie jak Polska, do osiągnięcia miliona pojazdów elektrycznych
już w roku 2020, przy obecnym zaledwie 0.7% udziale w sprzedaży
e-samochodów, TTT, 27.10.2016) oraz Słowacja (Innowacyjny transport, TMiR nr 3/17).
Optymalnym na chwilę obecną rozwiązaniem z zakresu wykorzystania energii odnawialnej do ładowania pojazdów elektrycznych wydaje
się być nowa usługa DCS (Digital Charging Service) oferowana przez
BMWi.

DCS, system automatycznie optymalizujący koszty ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem energii słonecznej, już obecnie
wdrażany jest w Niemczech i w Holandii, a więc w krajach o podobnych
do naszych warunkach nasłonecznienia. DCS w oparciu o prognozy meteorologiczne i wydajności domowych baterii słonecznych ustala plan
ładowania akumulatorów pojazdu, z mniejszym lub większym udziałem
prądu z sieci energetycznej. BMWi Wallbox Connect, wyposażona w wi-fi,
ładuje pojazdy prądem o mocy do 22 KW, przekazując na smartfon bieżące informacje o stopniu naładowania baterii i ponoszonych kosztach
(TTT, 29,11,2016).

Rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych jest trendem światowym. W USA, dążąc do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 80% do roku 2050, wyznaczono w pierwszym etapie 55
tras o łącznej długości 136 800 km i łączących 35 stanów, które już
wkrótce pokryje gęsta sieć, oznaczonych nowym znakiem informacyjnym, stacji ładowania pojazdów prądem elektrycznym, wodorem
i gazem (TTT, 7.11.2016).

Dyskutowany obecnie w Polsce krajowy program walki ze smogiem
znajduje wsparcie w ogłoszonym przez Komisarza EC Elżbietę Bieńkowską programie redukcji transportowych emisji cząstek stałych.
Zaostrzone testy emisyjne (obejmą również cząsteczki o mniejszych
rozmiarach) przechodzić będą wszystkie nowe modele samochodów
już od września br., a wszystkie inne pojazdy od września roku 2018.
Producenci samochodów benzynowych zostaną również zmuszeni do
instalowania w pojazdach filtrów cząstek stałych, jak ma to już miejsce obecnie w przypadku silników wysokoprężnych (Automotive Testing
Technology International, 10,01,2017).

Podczas zeszłorocznego spotkania prezydentów wielkich miast C40
Mayors Summit prezydenci Paryża, Meksyku, Madrytu i Aten, wobec
danych raportu WHO (rocznie 3 miliony zgonów na świecie w wyniku
zanieczyszczenia powietrza) i w trosce o jakość środowiska miejskiego, zobowiązali się do wyeliminowania z ulic do roku 2025 wszystkich
pojazdów z silnikami diesla. Prezydent Aten zapowiedział również docelowe usunięcie wszystkich samochodów z centrum miasta (Horizon
Magazine, 23.12.2016).
Jacek Malasek
dr inż. Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1, 03–302 Warszawa
Tel: +48 22 390 02 02, e-mail: jmalasek@ibdim.edu.pl
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Lądowej, Zakład Transportu,
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Nowa polityka transportowa
miasta Krakowa na lata 2016–20251
• w 2013 roku została przyjęta Strategia rozwoju transportu

Streszczenie: Kraków był jednym z pierwszych polskich miast, które
w nowej rzeczywistości gospodarczej opracowało i przyjęło w 1993 roku
dokument Polityka transportowa dla Krakowa. Po czternastu latach jej
obowiązywania w związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej
przyjęto aktualizacje polityki, określając jej termin ważności na rok
2015. Omawiany dokument, opracowany merytorycznie w Politechnice
Krakowskiej, Rada Miasta Krakowa przyjęła 8 czerwca 2016 roku. Jej
termin ważności określono na rok 2025. W stosunku do poprzedniego
dokumentu rozbudowano istotnie cele polityki transportowej oraz uaktualniono środki jej realizacji. Największy udział w środkach realizacji
polityki transportowej przypisano ochronie środowiska i jakości życia
mieszkańców, transportowi publicznemu, planowaniu przestrzennemu
oraz drogom rowerowym, ciągom pieszym i urządzeniom dla osób niepełnosprawnych. W artykule scharakteryzowano szczegółowo cele polityki oraz przedstawiono strukturę środków jej realizacji.
Słowa kluczowe: polityka transportowa, zrównoważony rozwój, system transportowy miasta.

Wprowadzenie
Biorąc pod uwagę, że organizacja i zarządzanie systemem
transportowym miasta jest jednym z fundamentalnych
zadań władz samorządowych, warunkującym standard życia mieszkańców i właściwy rozwój miasta, Rada Miasta
Krakowa przyjęła w czerwcu 2016 roku Politykę transportową na lata 2016–20252 jako podstawowy dokument
określający wolę działania samorządu Krakowa w odniesieniu do planowania, organizacji i rozwoju systemu transportowego miasta.
Wśród uwarunkowań tej decyzji wskazano, iż:
• pierwszy dokument Polityka transportowa dla Krakowa
został uchwalony w 1993 roku3;
• zaktualizowany dokument Polityka transportowa dla
miasta Krakowa został uchwalony w 2007 roku4 (jej
okres ważności określono na 2015 rok) [1];
• w 2011 roku została przyjęta europejska polityka
transportowa Plan utworzenia jednolitego europejskiego
obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu 5;
1

©Transport Miejski i Regionalny, 2017.

2

Uchwała NR XLVII/848/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Polityki Transportowej dla miasta Krakowa na lata 2016–
–2025. Polityka ta była opracowana na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa
w Politechnice Krakowskiej pod kierunkiem autora artykułu.

•
•
•
•

•

w Polsce do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)6;
w 2014 roku został przyjęty dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Krakowa7;
w 2014 roku został opracowany, a w 2015 przyjęty
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej
Kraków8;
w 2015 roku została przyjęta Krajowa polityka miejska
20239;
upływ czasu i nowe uwarunkowania wymagają podjęcia weryfikacji celów i priorytetów oraz podjęcia nowych działań z zastosowaniem adekwatnych środków
osiągania celów;
odpowiednie planowanie rozwoju systemu transportowego oraz zarządzanie nim w mieście jest postrzegane przez opiniotwórcze środowiska polityczne i miesz
kańców jako jedno z najważniejszych zadań władz
samorządowych, znacząco wpływające na standard
życia mieszkańców i właściwy rozwój miasta.

Dokument uwzględnia w wielu miejscach koncepcję
SUMP szeroko promowaną przez Komisję Europejską10 jako
nową koncepcję planistyczną, odpowiadającą w bardziej
zrównoważony i zintegrowany sposób na wyzwania i problemy związane z transportem w obszarach miejskich.
W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia do planowania nowa koncepcja kładzie szczególny nacisk na angażowanie obywateli i różnych interesariuszy, koordynowanie polityk między sobą (transport, planowanie przestrzenne, środowisko, rozwój gospodarczy, polityka socjalna,
zdrowie, bezpieczeństwo itd.), pomiędzy różnymi poziomami władz i zarządów oraz pomiędzy sąsiadującymi gminami. Głównym celem takiego podejścia jest stworzenie
zrównoważonego systemu transportowego w mieście poprzez:
• zwiększanie efektywności transportu pasażerów i ładunków w mieście;
6

Uchwała Nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. – Monitor Polski z 14
lutego 2013 poz. 75.
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Uchwała nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r.
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Uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2013 roku nr
LXXXVII/1300/13 w sprawie woli przystąpienia i opracowania planu oraz Uchwała
nr XXVI/426/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2015 r. w sprawie
przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków.
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Uchwała Nr LXX/468/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 1993 r. w sprawie przyjęcia zasad polityki transportowej dla Krakowa
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Uchwała Nr XVIII/225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie
przyjęcia zasad polityki transportowej dla miasta Krakowa na lata 2007–2015.
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Rada Ministrów przyjęła dokument na posiedzeniu w dniu 20 października 2015
roku.
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Dokument KOM(2011) 144 z dnia 28.3.2011.
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SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan – Plan zrównoważonej mobilności miejskiej.
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• zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępności do

miejsc pracy i usług;
• zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa transportu
miejskiego;
• podnoszenie atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego;
• redukowanie zanieczyszczenia środowiska, efektu cieplarnianego oraz poziomu konsumpcji energii przez
transport pasażerów i ładunków w mieście.

Cele i założenia polityki transportowej
Cel generalny
Generalnym celem polityki transportowej Krakowa jest
stworzenie warunków do sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów przy ograniczeniu szkodliwego wpływu
na środowisko naturalne i warunki życia mieszkańców oraz
poprawę dostępności komunikacyjnej w obrębie miasta, jak również terenów obszaru metropolitalnego, województwa i kraju
w warunkach zrównoważonej mobilności w miejskim systemie
transportowym.
Usprawnienie i rozwój systemu transportu mają służyć:
• zapewnieniu dobrej dostępności zlokalizowanych na
obszarze miasta funkcji o charakterze lokalnym,
ogólnomiejskim, regionalnym i krajowym, w tym
dostępności dla wszystkich osób o ograniczonej mobilności;
• zapewnieniu dogodnych powiązań pomiędzy: dzielnicami miasta (w tym zwłaszcza z centrum), z węzłami komunikacji publicznej, w tym z portem lotniczym
Balice (Airport Kraków) oraz w ramach metropolii,
regionu i kraju;
• poprawie efektywności gospodarki przestrzennej;
• poprawie bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa
osobistego użytkowników systemu;
• poprawie środowiska naturalnego, w szczególności
poprawie jakości powietrza;
• stymulowaniu rozwoju gospodarczego;
• przywróceniu przestrzeni publicznej mieszkańcom;
• poprawie wizerunku miasta i budowaniu jego prestiżu.
Cel główny I – Zapewnienie możliwości dogodnego
przemieszczania się użytkownikom systemu transportowego w powiązaniach wewnętrznych i zewnętrznych
Cel szczegółowy I.1 – Rozwój wysokiej jakości systemu transportu
Celem jest umożliwienie odbywania podróży wysokosprawnym i niezawodnym systemem publicznego transportu zbiorowego zarówno na terenie miasta Krakowa, jak również aglomeracji krakowskiej. Cel ten będzie osiągany poprzez podejmowane działania inwestycyjne, w tym m.in.:
• modernizację i rozbudowę infrastruktury tramwajowej;
• wymianę taboru autobusowego i tramwajowego;
• budowę lub wydzielanie pasów autobusowych na
najbardziej zatłoczonych ciągach komunikacyjnych
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•
•
•
•
•
•

i stopniowe wprowadzanie szybkiego transportu autobusowego (Bus Rapid Transit);
budowę nowych przystanków kolejowych na obszarze miasta w ramach systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA);
rozwój systemu parkingów P&R głównie w sąsiedztwie pętli tramwajowych oraz przystanków kolejowych;
budowę na najbardziej newralgicznych obszarach,
gdzie przepustowość układu transportu zbiorowego
została wyczerpana, odcinków tunelowych;
rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem dla
kolejnych ciągów komunikacji tramwajowej z rozszerzeniem dla komunikacji autobusowej;
rozwój infrastruktury rowerowej, w tym w zakresie
powiązania z siecią komunikacji zbiorowej;
budowę nowoczesnego, bezkolizyjnego, o wysokich
parametrach przewozowych podsystemu transportu
zbiorowego (premetro, metro).

Efektem realizacji tego celu powinna być zmiana w podziale zadań przewozowych między poszczególnymi środkami transportu, a co za tym idzie zahamowany powinien
zostać trend do częstego korzystania z samochodu osobowego w odbywanych przez użytkowników podróżach zarówno obligatoryjnych, jak i fakultatywnych.
Cel szczegółowy I.2 – Integracja systemu transportu publicznego w Krakowie i w skali aglomeracji krakowskiej
Celem jest ułatwienie wykonywania podróży transportem publicznym w skali Krakowa i aglomeracji (tramwajami, autobusami, koleją), z uwzględnieniem prywatnych
przewoźników świadczących usługi z zakresu publicznego
transportu zbiorowego (autobusy, busy i mikrobusy). Cel
ten będzie osiągany poprzez współdziałanie w zakresie polityki przestrzennej i transportowej w ramach porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i zapewnienie:
• wspólnej oferty przewozowej;
• koordynacji rozkładów jazdy;
• wspólnego biletu na przejazdy aglomeracyjne wszystkimi środkami transportu publicznego;
• wspólnej informacji pasażerskiej;
• budowie nowych i modernizacji istniejących węzłów
przesiadkowych;
• budowie parkingów P&R głównie przy stacjach i przys
tankach kolejowych, w sąsiedztwie III i IV obwodnicy poza obszarami koncentracji mieszkalnictwa
i miejsc pracy oraz dróg dojazdowych do nich;
• lepszych warunków przejazdu transportem zbiorowym w obszarze aglomeracji.
Realizacja tego celu wpłynie na rozwój i zwiększenie
udziału ekologicznego transportu publicznego (w tym kolei aglomeracyjnej).
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Cel szczegółowy I.3 – Poprawa dostępności rejonów stanowiących główne cele podróży przy wykorzystaniu innych sposobów podróżowania niż samochodem osobowym
Osiągnięcie tego celu ma doprowadzić do znaczącego
zmniejszenia uzależnienia mieszkańców Krakowa od podróżowania samochodem poprzez stworzenie możliwości
i podwyższenie atrakcyjności innych sposobów podróżowania (transportem publicznym, w tym m.in. stopniowe
wprowadzanie rozwiązań tunelowych na najbardziej obciążonych elementach układu transportu zbiorowego oraz
szybkiego transportu autobusowego, rowerem, pieszo),
znacznie bardziej efektywnych pod względem ekonomicznym, mniej szkodliwych dla środowiska naturalnego i zapewniających większy poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Cel szczegółowy I.4 – Łagodzenie nierównomierności obsługi
transportem publicznym poszczególnych obszarów miasta
Osiągnięcie tego celu ma prowadzić do wyrównywania
szans w dostępie do centrum miasta za pomocą transportu
publicznego wszystkim jego mieszkańcom. Cel ten powinien być realizowany przy założeniu, że obszary o mniejszym zurbanizowaniu mogą być obsługiwane przez połączenia z przesiadkami, np. pomiędzy transportem autobusowym i szynowym lub z wykorzystaniem systemu P&R.
Ponadto rekomendowane powinno być dążenie do świadczenia usług komunikacji zbiorowej adekwatnych do zgłaszanych potrzeb podróżnych (np. autobus na telefon).
W tym celu zalecane jest wykorzystywanie pojazdów o małej pojemności.
Cel szczegółowy I.5 – Poprawa dostępności przystanków kolejowych
Zwiększenie roli transportu publicznego w obsłudze
komunikacyjnej mieszkańców Krakowa i aglomeracji
może być uzyskane między innymi poprzez lepsze wykorzystanie linii kolejowych, w tym poprzez budowę nowych przystanków oraz usuwanie wąskich gardeł na sieci
kolejowej (np. dobudowa drugiej pary torów na odcinku
Kraków Główny–Kraków Płaszów, budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie–Kraków Krzemionki). Liczba
pasażerów przewożonych koleją w istotny sposób zależy
od atrakcyjności tego środka transportu (częstotliwości
kursowania, warunków podróżowania, prędkości jazdy,
systemu informacji, bezpieczeństwa) i niezbędnych działań w tym zakresie prowadzonych przez organizatorów,
przewoźników i zarządcę infrastruktury kolejowej. W szczególności ma to na celu:
• usprawnienie dojść i dojazdów do stacji i przystanków kolejowych,
• dostosowanie oferty innych podsystemów transportu
publicznego (głównie autobusowego) w celu dowozu
pasażerów do korytarzy kolejowych.

Działania te o charakterze inwestycyjnym (modernizacja istniejących i budowa nowych przystanków) i organizacyjnym powinny obejmować zarówno ułatwienia dla osób
już podróżujących, jak i potencjalnych przyszłych pasażerów kolei.
Cel szczegółowy I.6 – Zahamowanie degradacji i dążenie do
zapewnienia wysokiej jakości istniejącej infrastruktury transportowej
Osiągnięcie tego celu poprzez dążenie do powstrzymania procesu dekapitalizacji torowisk i dróg ma prowadzić:
• do poprawy stanu technicznego infrastruktury szynowej;
• do poprawy stanu nawierzchni dróg i obiektów mostowych, który w ciągu ostatnich lat systematycznie
się pogarszał.
Dalszej modernizacji wymaga także infrastruktura
transportu publicznego (system tramwajowy i kolejowy).
Doprowadzenie stanu infrastruktury transportowej do wysokiej jakości jest konieczne dla podniesienia komfortu
i bezpieczeństwa podróżowania.
Cel szczegółowy I.7 – Rozwój infrastruktury transportowej
zapewniającej powiązania pomiędzy obszarami miasta, a także
powiązania w skali metropolitalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej
Usprawnienie połączeń układu drogowo-ulicznego miasta z obszarem metropolii, regionu, a także z krajowym systemem drogowym ma na celu poprawę warunków ruchu
docelowego oraz ruchu tranzytowego przez Kraków.
Osiągnięcie tego celu ma doprowadzić do:
• ułatwienia (np. skrócenia czasu) dostępu do sieci dróg
zewnętrznych z poszczególnych rejonów miasta;
• zapewnienia realizacji powiązań międzydzielnicowych
(m.in. poprzez budowę III obwodnicy) z jednoczesnym
ograniczaniem ruchu samochodowego wewnątrz II
obwodnicy, a także do eliminacji lub ograniczenia ruchu tranzytowego w stosunku do miasta, ze skierowaniem tego ruchu na trasy przebiegające przez tereny
mniej intensywnie zagospodarowane;
• zwiększenia niezawodności systemu transportu, w tym
transportu publicznego, m.in. poprzez budowę nowoczesnego, bezkolizyjnego, o wysokich parametrach przewozowych podsystemu transportu zbiorowego (premetro, metro);
• poprawy bezpieczeństwa ruchu;
• ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko
i poprawy jakości powietrza.
Ponadto ważne staje się wprowadzanie rozwiązań bezkolizyjnych na najbardziej newralgicznych odcinkach układu tramwajowego (w pierwszej kolejności I obwodnica).
Istotnym jest również uzupełnianie sieci szynowej o nowe
odcinki planowanych do realizacji linii tramwajowych,
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w tym o odcinki poprawiające połączenia międzydzielnicowe. Podstawą do określania priorytetów i kolejności inwestowania w nowe trasy powinien być rzetelnie przeprowadzony pełny rachunek efektywności inwestycji.
Osiągnięcie tego celu powinno wpłynąć także na podniesienie atrakcyjności Krakowa jako miejsca zamieszkania
i celu podróży oraz zwiększy sprawność wewnętrznego systemu komunikacyjnego dzięki ograniczeniu zbędnego ruchu tranzytowego.

Powyższe działania powinny wpłynąć na zwiększenie
liczby podróży pieszych i rowerowych, a tym samym do
zmiany proporcji w podziale zadań przewozowych. Powinno
się też przyczynić się to do spadku udziału samochodu osobowego w odbywanych przez użytkowników podróżach
zarówno obligatoryjnych, jak i fakultatywnych.

Cel szczegółowy I.8 – Usprawnienie zarządzania systemem
transportowym

Zagwarantowanie atrakcyjniej oferty przewozów komunikacją zbiorową, cechującej się dużą sprawnością i niezawodnością, oraz możliwość kontynuowania podróży na
podstawie jednego biletu stanowić powinno zachętę dla
użytkowników i skłaniać ich do rezygnacji z dojazdów samochodem osobowym do centrum miasta. Osiągniecie
tego celu powinno pozwolić na zmniejszenie liczby pojazdów indywidualnych poruszających się w śródmieściu oraz
zwiększenie liczby podróży wykonywanych transportem
zbiorowym, dzięki czemu zredukowana powinna zostać
uciążliwość transportu dla środowiska.
Parkingi P&R powinny powstawać przede wszystkim
przy pętlach tramwajowych oraz peryferyjnych przystankach kolejowych i dworcach autobusowych, zarówno w mieście, jak i na terenie aglomeracji. Równolegle
z parkingami P&R powinny być lokowane parkingi dla rowerów (Bike&Ride). Uzupełnienie sieci parkingów Park
&Ride powinny stanowić parkingi wielopoziomowe (naziemne, podziemne), których realizacja nie może zwiększać
potencjału parkingowego obszaru, na którym będą budowane.

Zarządzanie systemem transportowym odnosi się do
wszystkich jego elementów i obejmuje: transport publiczny, infrastrukturę drogową, ruch i parkowanie samochodów osobowych, ciężarowych i autokarów turystycznych.
Usprawnienie zarządzania systemem transportowym powinno polegać na pełnej koordynacji działań i przedsięwzięć wszystkich jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za funkcjonowanie miejskiego systemu transportowego, doskonaleniu metod zarządzania i ciągłej modernizacji
wyposażenia technicznego, przy równoczesnym podnoszeniu kwalifikacji personelu.
Jako podstawowy kierunek usprawnień zarządzania należy przyjąć stopniową i systematyczną integrację systemu
przewozowego, pod względem funkcjonalnym i organizacyjnym. Planując usprawnienia w zakresie zarządzania systemem transportowym, należy mieć na uwadze konsekwencje wynikające z ewentualnego wdrożenia ustawy o związkach metropolitalnych. Usprawnienie zarządzania systemem
transportowym powinno doprowadzić do podniesienia jego
sprawności i niezawodności, skrócenia czasu przejazdu
transportem publicznym, zwiększenia bezpieczeństwa ruchu oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko
naturalne.
Cel główny II – Rozwój i promowanie ekologicznych
form podróżowania
Cel szczegółowy II.1 – Rozbudowa sieci dróg dla rowerów
i ciągów pieszych oraz organizacji ruchu ułatwiającej wygodne
poruszanie się rowerem i pieszo pomiędzy obszarami miasta
Cel ten wynika z nowego rozumienia mobilności w mieście [2,3]. Istotą jest zapewnienie połączeń rowerowych do
miejsc pracy i nauki oraz ośrodków rekreacji z miejscami
zamieszkania przy uwzględnieniu gmin ościennych.
Możliwe to będzie poprzez dalszą rozbudowę sieci tras rowerowych. Ponadto dążyć należy do rozwoju systemu roweru miejskiego (wzrostu liczby stacji oraz rowerów oddanych do publicznego użytkowania). Dodatkowo powinny
być podejmowane działania sprzyjające ruchowi pieszemu
(strefy uspokojonego ruchu, strefy zamieszkania, zwiększenie gęstości przejść dla pieszych, budowa kładek dla pieszych oraz kładek pieszo-rowerowych, stopniowa eliminacja parkowania na chodnikach).
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Cel szczegółowy II.2 – Rozwój sieci parkingów: Park&Ride,
Bike&Ride, Kiss&Ride i parkingów wielopoziomowych

Cel szczegółowy II.3 – Poprawa standardów podróży i poprawa warunków podróżowania w transporcie zbiorowym z uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności
Realizacja celu możliwa będzie poprzez:
• rozbudowę i modernizację ciągów komunikacyjnych,
którymi przebiegają linie publicznego transportu
zbiorowego (tramwajowego i autobusowego);
• rozbudowę i modernizację przystanków komunikacji
zbiorowej oraz doposażenie ich w nową infrastrukturę służącą do obsługi pasażerów;
• racjonalne dostosowanie układu linii i rozkładów jazdy publicznego transportu zbiorowego do potrzeb
użytkowników;
• wprowadzanie na nowych odcinkach najbardziej zatłoczonych dróg wydzielonych pasów autobusowych;
• dalszą rozbudowę zaawansowanych systemów sterowania dyspozytorskiego dla pojazdów komunikacji
zbiorowej;
• kontynuację wymiany taboru komunikacji zbiorowej
na niskopodłogowy i spełniający najwyższe normy
emisji spalin;
• wykorzystane pojazdów o niskiej pojemności w celu
zapewnienia obsługi komunikacją zbiorową obszarów o małych potrzebach transportowych;
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• świadczenie usług przewozowych taborem tramwajo•
•
•
•
•

wym niskopodłogowym wyposażonym w audiowizualny system informacji pasażerskiej;
wprowadzanie do obsługi linii komunikacji miejskiej
taboru autobusowego spełniającego najwyższe normy
emisji spalin, hybrydowego i elektrycznego;
rozbudowę systemu informacji pasażerskiej;
kontynuację rozbudowy systemu roweru miejskiego;
kontynuację rozwoju systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA);
budowę nowoczesnego, bezkolizyjnego, o wysokich
parametrach przewozowych podsystemu transportu
zbiorowego (premetro, metro).

Osiągnięcie tego postulatu ma doprowadzić do skrócenia czasu podróży i poprawy warunków dojścia na przystanek, oczekiwania na pojazd i przejazdu, a w konsekwencji
– zachęcenia do korzystania z transportu publicznego.
Cel powinien być osiągany m.in. poprzez zapewnienie
wysokiej jakości taboru, integrację i usprawnienie funkcjonowania węzłów przesiadkowych, integrację systemów informacji pasażerskiej oraz stosowanie uprzywilejowania w ruchu naziemnych środków transportu zbiorowego. Ważnym
wyznacznikiem jakościowym w transporcie zbiorowym powinno być osiągnięcie docelowo standardu maksymalnego
zapełnienia środków transportu na poziomie 4 osoby/m2.
Uzupełnieniem powyższych działań powinna być również stopniowa wymiana taboru przez prywatnych przewoźników świadczących usługi z zakresu transportu zbiorowego. Powyższe działania muszą prowadzić do zapewnienia pełnego dostępu (do środków transportu, infrastruktury
i informacji) oraz ułatwienia podróżowania wszystkim potencjalnym użytkownikom, także osobom o ograniczonej
mobilności. Do tej grupy należy zaliczyć nie tylko inwalidów, ale także osoby starsze, rodziców z dziećmi, przewożących bagaż itp.
Cel szczegółowy II.4 – Kształtowanie świadomości dotyczącej
konieczności realizacji koncepcji zarządzania mobilnością
Osiągnięcie tego celu ma być uzyskane poprzez oddziaływanie na zachowania prowadzące do zracjonalizowania liczby
podróży i wyboru środka lokomocji. Głównym zadaniem będzie przeciwdziałanie nadmiernemu korzystaniu z samochodu osobowego w podróżach w okresie nasilonego ruchu (na
rzecz odbywania podróży pieszych, rowerem i podróżowania
transportem publicznym) i zwiększenia liczby osób podróżujących w danym samochodzie. Tworzenie nowej kultury mobilności to przede wszystkim wiedza, partnerstwo, edukacja,
szkolenia, podnoszenie świadomości i oddziaływanie na zmiany mentalności11 [4]. Działań tych nie można wprowadzić za
pomocą nakazów, zakazów czy też ograniczeń, w tym konkretnym przypadku konieczne są konsultacje, akceptacja społeczna i kampanie promujące takie zachowania.
11

Cele te powinny być zgodne z Zieloną Księgą COM(2007) 551 W kierunku nowej
kultury mobilności w mieście.

Cel szczegółowy II.5 – Zbliżenie miasta do rzeki Wisły
Cel osiągnięty powinien być poprzez realizację planu
zagospodarowania przestrzennego brzegów Wisły z jednoczesnym rozwojem pasażerskiego (częściowo rekreacyjnego) i towarowego transportu wodnego. Ponadto przebudowa istniejącej drogi wodnej Górnej Wisły wraz z budową infrastruktury towarzyszącej da potencjał do
rozwoju i wykorzystania w przyszłości drogi wodnej w celach gospodarczych i turystycznych. Dla osiągnięcia celu
niezbędna będzie współpraca z gminami położonymi
wzdłuż brzegów Wisły.
Cel główny III – Poprawa stanu środowiska naturalnego, zmniejszenie uciążliwości transportu dla mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa
Cel szczegółowy III.1 – Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zanieczyszczeniu
Ruch samochodowy, w którym dominują pojazdy charakteryzujące się znacznie wyższą niż standardy Euro 3
lub Euro 4 emisją spalin, jest źródłem szkodliwych dla
zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego zanieczyszczeń powietrza. Działania mające na celu zmniejszenie
tego negatywnego wpływu obejmują przede wszystkim
kontrolowanie wzrostu natężenia ruchu transportu indywidualnego, przy rozważeniu możliwości wprowadzenia
ograniczeń dla wjazdu do miasta pojazdów nie spełniających określonych norm emisji spalin (np. Euro 4 i niżej).
Alternatywnie rozważana powinna być opcja tworzenia
stref ograniczonej lub zerowej emisji komunikacyjnej
przede wszystkim w obszarze śródmieścia. Ponadto koordynacji oraz zmianie podlega sposób zagospodarowania
otoczenia głównych tras komunikacyjnych.
Istotnymi działaniami będą także: wymiana taboru autobusowego na nowoczesny niskoemisyjny (w tym elektryczny i hybrydowy), zwiększenie stopnia eliminowania
z ruchu pojazdów nie spełniających wymogów emisyjnych
oraz promocja samochodów z napędem elektrycznym i hybrydowym.
W efekcie spadku emisji zanieczyszczeń od środków
transportu powinna poprawić się jakość powietrza w mieście, komfort życia w mieście oraz spaść zachorowalność
wśród mieszkańców na choroby układu oddechowego.
Cel szczegółowy III.2 – Ograniczenie hałasu
Większość mieszkańców miasta w domach, miejscach
pracy oraz korzystających z przestrzeni miejskiej jest narażona na nadmierny hałas. Działaniami ograniczającymi
rozprzestrzenianie się hałasu i drgań powinno być stosowanie nowoczesnych konstrukcji torowisk tramwajowych
w modernizowanych i nowo budowanych trasach tramwajowych oraz zakup nowoczesnego taboru, stosowanie tzw.
cichych nawierzchni, zieleni izolacyjnej oraz ekranów akustycznych.
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Cel szczegółowy III.3 – Ochrona zdrowia społeczeństwa
Transport jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na zdrowie mieszkańców. Dotyczy to przede
wszystkim:
• zdrowia psychicznego w związku z zagrożeniami
związanymi ze stresem, obawami przed udziałem
w wypadku i zranieniem lub śmiercią, bezpieczeństwem osobistym w podróży, hałasem itp.;
• zdrowia społecznego (w znaczeniu kontaktów międzyludzkich) w związku z utrudnieniami w korzystaniu z transportu przez osoby niepełnosprawne i starsze oraz dostępnością miejsc pracy, szkół i usług itp.;
• zdrowia fizycznego w związku z emisją spalin, zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego oraz urazami w wyniku wypadków komunikacyjnych.
W związku z powyższym zasadnym powinno być podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia systemu
transportowego miasta w związku z oczekiwaniem poprawy stanu zdrowotnego społeczeństwa.
Cel szczegółowy III.4 – Poprawa bezpieczeństwa osobistego
ogółu użytkowników systemu transportowego
Ważnym czynnikiem wpływającym na wybór sposobu
podróżowania jest poczucie osobistego bezpieczeństwa.
Zagrożenie napadami chuligańskimi lub rabunkowymi
często powoduje rezygnację z odbywania podróży środkami
transportu publicznego, rowerem lub pieszo. Czynnik ten
ma szczególne znaczenie w odniesieniu do osób starszych
oraz niepełnosprawnych, wśród których poczucie zagrożenia bezpieczeństwa osobistego jest wzmożone wskutek niedostatecznego wyposażenia taboru i infrastruktury komunikacyjnej. Głównymi działaniami powinny być: wymiana
taboru transportu zbiorowego, kontynuacja doposażenia
pojazdów komunikacji zbiorowej w system monitoringu,
wprowadzenie lub modernizacja systemów oświetlenia
i monitorowania ulic, placów, ciągów rowerowych i parkingów oraz skuteczniejsze działania służb porządkowych.
Cel szczegółowy III.5 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadząca do zmniejszenia liczby zabitych i ciężko rannych w Krakowie
Działania prowadzone w tym kierunku będą zgodne
z celem wyznaczonym w „III Unijnym programie poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego” i z „Narodowym programem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 2013–
–2020”. Do osiągnięcia opisanego celu podjęte powinny
być kompleksowe i długofalowe działania (w tym stworzenie struktur), które powinny m.in. doprowadzić do:
• zmiany zachowań użytkowników dróg (stosowanie
się do przepisów ruchu drogowego i zaleceń wynikających z organizacji ruchu);
• poprawy parametrów technicznych dróg, ich wyposażenia i organizacji ruchu, z zastosowaniem m.in.
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takich środków jak mini i małe ronda, wyniesione powierzchnie skrzyżowań, wyniesione przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe, śluzy rowerowe, uspokojenie ruchu;
• wprowadzanie ograniczeń prędkości dopuszczalnej,
w tym stref Tempo 30.
Cel główny IV – Poprawa efektywności gospodarki
przestrzennej i transportu
Cel szczegółowy IV.1 – Koordynowanie zagospodarowania
przestrzennego miasta
Działania w zakresie kształtowania struktury przestrzennej Krakowa posłużą ograniczeniu zapotrzebowania
na podróże – zwłaszcza samochodem osobowym – a także
będzie wywierać korzystny wpływ na podział zadań przewozowych między poszczególnymi rodzajami transportu.
Niezgodny z zasadą strefowania rozwój sieci ulic lub systemu parkingowego (w zależności od skali deficytu przepustowości układu ulicznego i miejsc postojowych) oraz nie
uwzględniające tych przesłanek decyzje lokalizacyjne (np.
w odniesieniu do dużych obiektów handlowo-usługowych)
mogą prowadzić do pogorszenia sprawności funkcjonowania systemu transportowego. Niezbędne powinno być
zatem:
• stymulowanie koncentracji miejsc zamieszkania, pracy i usług w obszarach dobrze obsłużonych transportem publicznym;
• stymulowanie przemieszania funkcji (mieszkalnych,
pracy, usług, rekreacji, edukacji i kultury) w celu
ograniczenia potrzeb podróżowania na większe odległości,
Ponadto działania dotyczące systemu transportowego
(podnoszenie jego atrakcyjności) powinny być skoordynowane z polityką przestrzenną prowadzącą do intensyfikacji
zagospodarowania (lokalizacji obiektów biurowych, handlowych, usługowych, mieszkaniowych) w korytarzach obsługiwanych przez transport zbiorowy. Dodatkowo powinno się dążyć do ochrony rezerw komunikacyjnych, ujętych
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa, koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania systemu transportu. Przyczyni się
to do aktywizacji obszarów, większej efektywności transportu, powstawania nowych centrów lokalnych i koncentracji ruchu. Działania w zakresie kształtowania struktury
przestrzennej Krakowa powinny także uwzględniać plany
zagospodarowania przestrzennego aglomeracji krakowskiej, w szczególności w kontekście ewentualnego wdrożenia ustawy o związkach metropolitalnych.
Cel szczegółowy IV.2 – Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu transportowego
Poprawa efektywności systemu transportowego ma
prowadzić do zmniejszenia kosztów ponoszonych codzien-
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nie przez użytkowników i przez miasto, np. poprzez lepsze
wykorzystanie istniejącego taboru i infrastruktury.
Wspierane i promowane powinno być także wykorzystanie nowych, proekologicznych technologii napędzania
pojazdów, w tym z wykorzystaniem paliw alternatywnych,
przewożenie jednym samochodem większej liczby osób
(carpooling), współużytkowanie jednego samochodu przez
większą liczbę osób (carsharing), zatoki umożliwiające bezpieczne wysadzenie pasażera w pobliżu przystanku komunikacji publicznej (tzw. Kiss and Ride).W zakresie transportu drogowego zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu powinno się uzyskać przez ograniczenie
kosztów wynikających ze strat czasu użytkowników systemu, kosztów eksploatacyjnych pojazdów oraz kosztów wypadków. Najefektywniejsze są rozwiązania o charakterze
organizacyjnym (systemy zarządzania ruchem), a w dalszej
kolejności inwestycyjne, np. sprawne połączenia drogowe
w postaci tras obwodowych.
Cel szczegółowy IV.3 – Poprawa systemu transportu ładunków

chodowego powinny pełnić funkcje społeczne, kulturalne
i estetyczne (odnosi się to w szczególności do układu ulicznego strefy śródmiejskiej, które powinny być w możliwie
największym stopniu uwolnione od parkujących samochodów). Skutkować to powinno w obszarach o największym
deficycie miejsc postojowych (głównie rejon śródmieścia
funkcjonalnego): ograniczeniem parkowania (poprzez
wprowadzanie strefy płatnego parkowania na nie objętych
obszarach), realizacją parkingów wielopoziomowych (naziemnych i podziemnych), ukierunkowaną na eliminację
parkowania na ulicach i chodnikach, a nie zwiększaniem
potencjału parkingowego. Towarzyszyć temu powinna odpowiednia oferta ze strony transportu publicznego oraz poprawa warunków ruchu pieszego i rowerowego. Ewentualne
rozszerzenie strefy płatnego parkowania o nowe obszary
powinno być poprzedzone analizą potrzeb wraz z określeniem bilansu miejsc postojowych.
Cel szczegółowy V.2 – Ochrona walorów krajobrazowych
Krakowa

Osiągnięcie tego celu ma prowadzić do zmniejszenia
obciążenia układu drogowego uciążliwym ruchem samochodów ciężarowych i dostawczych głównie w obszarze
wewnątrz II obwodnicy. Uzyskać to można przez rozwój
centrów logistycznych, ustalanie tras i okresów ruchu samochodów ciężarowych oraz stosowanie innowacyjnych
i przyjaznych środowisku metod organizowania ruchu dostawczego (centra logistyczne i przeładunkowe powinny
być lokalizowane w wybranych rejonach miasta, w oddaleniu od terenów zabudowy mieszkaniowej i w miejscach
obsługiwanych kilkoma środkami transportu). Przyjmuje
się, że najlepsze efekty zostaną uzyskane przez takie wytyczenie tras dla samochodów ciężarowych, aby ich ruch
w minimalny sposób kolidował z obszarami rekreacyjnymi i mieszkaniowymi. Szczególnie istotne będzie minimalizowanie ruchu samochodów ciężarowych na ulicach
o charakterze lokalnym oraz na ciągach komunikacyjnych
na kierunkach promienistych w stosunku do centrum
Krakowa. Ponadto w rejonie centrum miasta (obszar
śródmieścia) należy rozważyć możliwość transportu ładunków przy użyciu rowerów towarowych i/lub wózków
rowerowych ze wspomaganiem elektrycznym, a w przypadku większych ładunków – pojazdów elektrycznych.
Osiągnięcie tego celu powinno wpłynąć korzystnie na stan
środowiska naturalnego, na poprawę przejezdności miasta
oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Przyniesie też korzyści dla dostawców (operatorów) i ich
klientów.

Realizacja obiektów infrastruktury transportu wiąże się
z ingerencją w krajobraz. W niektórych sytuacjach można
mówić o wzbogaceniu krajobrazu, w innych jednak wpływ
ten jest ujemny. Na etapie planowania i przygotowywania
projektów należy uwzględniać wpływ projektowanych inwestycji transportowych na krajobraz miejski.

Cel główny V – Poprawa wizerunku miasta i budowa
jego prestiżu

Osiągnięcie tego celu w znacznej mierze wynika z realizacji pozostałych celów polityki transportowej. Poprawa
jakości systemu transportowego Krakowa zwiększy jej
atrakcyjność dla inwestorów, a tym samym przyczyni się do
dalszego rozwoju miasta. Na podkreślenie zasługuje potrzeba zapewnienia dostępności transportowej nowo uruchamianych terenów rozwojowych.

Cel szczegółowy V.1 – Przywrócenie ulicom funkcji miejskich
Osiągnięcie tego celu powinno przywrócić ulicom miasta tradycyjne funkcje, które oprócz obsługi ruchu samo-

Cel szczegółowy V.3 – Kształtowanie jakości przestrzeni miejskiej
Cel powinien być osiągany przez wykreowanie obszarów, które mogłyby stanowić wizytówkę miasta z przestrzenią publiczną przyjazną człowiekowi. Obszary te
będą łatwo dostępne, głównie dzięki transportowi publicznemu. Przestrzenie takie będą stanowić ulice/place
wolne od uciążliwości ruchu samochodowego (lub z ograniczonym ruchem „uspokojonym”), z wychodzącymi na
nie usługami, urządzeniami ruchu pieszego i rowerowego,
wkomponowanymi w dobrze urządzoną zieleń. Zgodnie
z doświadczeniami wielu miast europejskich elementami
nobilitującymi przestrzeń miejską powinny być modernizowane korytarze tras tramwajowych. Ważne też musi
być tworzenie atrakcyjnej architektury prestiżowych
obiektów wokół reprezentacyjnych ulic, a także dróg wlotowych do miasta.
Cel szczegółowy V.4 – Podniesienie atrakcyjności miasta dla
inwestorów
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Środki realizacji polityki transportowej
Środki realizacji polityki transportowej (razem 42) zestawiono w podziale na następujące grupy:
• planowanie przestrzenne (6 środków);
• transport publiczny (8 środków);
• układ drogowo-uliczny (4 środki);
• parkowanie (4 środki);
• drogi rowerowe i ciągi piesze oraz urządzenia dla
osób niepełnosprawnych (6 środków);
• zarządzanie systemem transportowym i organizacja
ruchu (5 środków);
• ochronę środowiska i poprawę jakości życia mieszkańców, w tym bezpieczeństwa (9 środków).
W tabeli 1 przedstawiono liczbę środków w poszczególnych grupach polityki oraz udział procentowy według poszczególnych grup środków w całej polityce.
Tabela 1

Tabela 2
Środki realizacji polityki transportowej w grupie transport publiczny
Lp.

Lp.

Grupy środków

Udział procentowy
grup środków [%]

1

Planowanie przestrzenne

6

14,3

2

Transport publiczny

8

19,0

3

Układ drogowo-uliczny

4

9,5

4

Parkowanie

4

9,5

5

Drogi rowerowe i ciągi piesze oraz
urządzenia dla osób niepełnosprawnych

6

14,3

6

Zarządzanie systemem transportowym

5

11,9

7

Ochrona środowiska i jakość życia
mieszkańców

9

21,4

42

100

Suma

Jak widać, największy udział w polityce transportowej
przypisano ochronie środowiska i jakości życia mieszkańców (21,4%), transportowi publicznemu (19%), planowaniu przestrzennemu (14,3%) oraz drogom rowerowym,
ciągom pieszym i urządzeniom dla osób niepełnosprawnych
(14,3%). Te cztery kategorie środków świadczące o nastawieniu na politykę zrównoważonego rozwoju stanowią aż
69% łącznej oceny polityki transportowej.
Przykładowy zapis środków w grupie transport publiczny przedstawiono w tabeli 2.

Uwagi końcowe
W końcowej części dokumentu polityki transportowej
podkreślono, iż w celu jej realizacji należy dążyć do:
• zgodności rocznych i wieloletnich planów rozwoju
systemu transportowego miasta stanowiących podstawę do konstruowania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej miasta na kolejne lata z przyjętą
polityką transportową;
• parametryzacji celów polityki transportowej z optymalizacją horyzontów czasowych, osiągania założonych
standardów z uwzględnieniem prognozy dostępności
środków finansowych oraz wyniku pełnego rachunku
efektywności inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju;
• monitorowania realizacji polityki;
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Powiazanie z celami głównymi
Cel I

Cel II
+

Cel III Cel IV

Cel V

1

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
tramwajowej, w tym stosowanie konstrukcji
redukujących hałas.

+

2

Budowa lub wydzielanie pasów
autobusowych na najbardziej zatłoczonych
ciągach komunikacyjnych i stopniowe
wprowadzanie szybkiego transportu autobusowego (Bus Rapid Transit).

+

3

Budowa przystanków kolejowych na obszarze miasta w ramach systemu Szybkiej Kolei
Aglomeracyjnej (SKA).

+

4

Realizacja na najbardziej newralgicznych
obszarach, gdzie przepustowość układu
transportu zbiorowego została wyczerpana,
odcinków tunelowych.

+

Budowa nowoczesnego, bezkolizyjnego,
o wysokich parametrach przewozowych
podsystemu transportu zbiorowego (premetro, metro).

+

+

+

+

Wprowadzanie do obsługi linii komunikacji
miejskiej taboru autobusowego: spełniającego najwyższe normy emisji spalin,
hybrydowego i elektrycznego.

+

+

+

+

Racjonalizacja marszrut i rozkładów jazdy
komunikacji zbiorowej z dostosowaniem
sieci do zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym.

+

Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego (system informacji, monitoring,
komfort itp.) jako środka oddziaływania na
zachowania komunikacyjne prowadzące do
zmniejszenia udziału samochodu osobowego
w podróżach.

+

5

6

Struktura środków realizacji polityki transportowej
Liczba środków
szczegółowych

Nazwa środka

7

8

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

• konieczności okresowej oceny polityki;
• okresowej aktualizacji polityki transportowej w sytu-

acji zmieniających się uwarunkowań.

Zadeklarowano, iż procedura oceny zgodności z polityką
transportową oraz miary przyjęte do oceny zgodności z polityką transportową powinny zostać określone przez prezydenta
miasta w terminie 6 miesięcy od daty uchwalenia polityki
transportowej, czyli do końca 2016 roku. Ocena poprzedniej
polityki odbywała się według oceny eksperckiej [5].
Zadeklarowano też, że w połowie okresu obowiązywania polityki (rok 2020) powinna zostać dokonana ocena
rozwoju systemu transportowego Krakowa z zapisami polityki transportowej oraz ocena realizacji celów polityki
transportowej. Raport z dokonanych ocen powinien zostać
przedstawiony Radzie Miasta Krakowa.
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Badanie sondażowe popytu
na transport innowacyjny w Polsce1

Streszczenie: Rozwój transportu innowacyjnego stanowi ważny element realizacji programów rządowych: Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i Planu rozwoju elektromobilności w Polsce, które przyczyniają się do ograniczania emisji spalin i poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Sondażowe badanie ankietowe mieszkańców Warszawy
pod kątem ich zainteresowania ofertą przemysłu innowacyjnego i skłonności do zmiany zachowań komunikacyjnych na bardziej przyjazne środowisku obejmowało analizę popytu na elektryczne samochody, rowery
i deskorolki, samochody autonomiczne, car-sharing i e-usługi. Aż 41%
respondentów zainteresowanych jest zakupem samochodu elektrycznego na warunkach preferencyjnych. O zainteresowaniu korzystaniem
z samochodów autonomicznych świadczy to, że są akceptowane przez
aż 44% respondentów, przy czym 34% nie obawiałoby się wykorzystywać czas podróży na pracę, czytanie itp. Aż 49% respondentów deklaruje rezygnację z korzystania ze swojego samochodu w podróżach miejskich w przypadku możliwości korzystania z car-sharingu tradycyjnego,
a 37% zrezygnowałoby z posiadania samochodu po uruchomieniu wypożyczalni samochodów automatycznych. Rzetelność przeprowadzonej
analizy uwiarygadnia duża zgodność cech osób ankietowanych z wynikami Warszawskiego Badania Ruchu 2015. Sposób agregacji obszernych danych umożliwia zainteresowanym dokonywanie samodzielnych
analiz, umożliwiających uzyskanie odpowiedzi na inne pytania badawcze pominięte w niniejszym raporcie.
Słowa kluczowe: transport innowacyjny, badanie popytu, ekomobilność.

Wprowadzenie
Znajdujące się obecnie w fazie uzgodnień międzyresortowych
dokumenty rządowe Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju
i Plan rozwoju elektromobilności w Polsce stanowią szansę na szybki rozwój transportu innowacyjnego, czego spodziewanym
efektem ma być poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
i ograniczenie emisji spalin. Według wicepremiera Mateusza
Morawieckiego warty 1,5 biliona zł Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jest polską odpowiedzią na współczesne
wyzwania społeczne, gospodarcze i środowiskowe wpływające na jakość życia [1]. Realizacja Planu rozwoju elektromobilności, mającego się stać według ministra energii Krzysztofa
Tchórzewskiego „kołem zamachowym polskiej gospodarki
i polskiej reindustrializacji”, spowoduje, „że za 10 lat w Polsce
będzie milion samochodów elektrycznych”. Rozpoczynamy
więc pogoń za Francją i Norwegią, europejskimi liderami
e-mobilności (rysunek 1) [2].
W roku 2015 na polskich drogach w 32 967 wypadkach
drogowych zginęło 2938 osób i aż 39 778 zostało rannych
[3], a rok ubiegły był pod tym względem jeszcze gorszy.
Niezależnie od tego, że znajdujemy się w grupie zaledwie
1
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Rys. 1. Europejski rynek samochodów elektrycznych
Źródło: [2].

dziewięciu krajów, w których odnotowano w roku 2015 spadek liczby zabitych na drogach w porównaniu z rokiem poprzednim, bezpieczeństwo ruchu w Polsce jest nadal blisko
pięciokrotnie niższe niż w Szwecji, Wielkiej Brytanii czy
Norwegii [4]. Poprawa miejsca Polski w europejskim rankingu sektora transportu (aktualnie 22 miejsce) wymaga szeregu działań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i lepszej współpracy z jednostkami naukowymi, lecz
przede wszystkim bardziej efektywnej promocji ekomobilności i elektryfikacji transportu indywidualnego [5].

Charakterystyka respondentów sondażowych badań
ankietowych na temat transportu innowacyjnego
Badaniem ankietowym przeprowadzonym w listopadzie
2016 roku na temat transportu innowacyjnego objęto
mieszkańców Warszawy, uzyskując 126 ankiet poprawnie
wypełnionych, tj. z podaniem dziewięciu cech charaktery-
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zujących respondenta i z odpowiedziami na 15 zadanych
pytań.
55% respondentów stanowiły kobiety (rysunek 2). Więk
szość (55%) respondentów stanowiły osoby najbardziej aktywne zawodowo, z grupy wiekowej 25–39 lat (rysunek 3).

Badanie lokalizacji miejsca zamieszkania respondentów
(rysunek 9) i czasu poświęcanego na dojazdy do pracy (rysunek 10) wykazało, że najwięcej osób (36%) mieszka
w odległości 6–10 km od centrum miasta (Pałac Kultury
i Nauki), a w przypadku aż 47% osób dojazd do pracy, od
drzwi do drzwi, czyli wraz z dojściem pieszym, zajmuje
około 45 minut.

Rys. 2 i 3. Płeć i wiek respondentów

Rys. 9 i 10. Miejsce zamieszkania i czas dojazdu do pracy

Zdecydowana większość (66%) spośród osób dysponujących samochodem posiada w swoim gospodarstwie domowym jeden samochód osobowy – tylko 5 osób nie dysponuje samochodem (rysunek 4). 70% respondentów dysponuje
rowerem, 3 osoby motocyklem i jedna motorowerem (rysunek 5). 57% osób najczęściej dojeżdża do pracy środkami
transportu zbiorowego, a 37% samochodem (rysunek 6).

O właściwym doborze próby respondentów świadczy
duża zgodność cech osób ankietowanych z wynikami
Warszawskiego Badania Ruchu 2015 [7]:
• udział kobiet: 55% (54,5% w WBR),
• wiek respondentów: 55% w wieku 25–39 lat (33,9%
w wieku 26–44 lat w WBR), 25% w wieku 40–59
lat (27,7% w wieku 45–64), 17% w wieku 60+
(19,4 w wieku 65+);
• sposób dojazdu do pracy: 57% transportem zbiorowym (53,4% w WBR), 37% samochodem (35,7%),
• czas dojazdu do pracy: 0–15 min 12% (14,2%
w WBR), 16–30 min 35% (35,5%), 31–60 min
47% (42,0)%, powyżej 60 min 6% (8,4%).

Analiza popytu na transport innowacyjny

Rys. 4–6. Posiadane pojazdy i sposób dojazdu do pracy

34% respondentów korzysta z roweru w sezonie letnim
ponad 10 razy, 19% nie jeździ na rowerze, a 7 osób jeździ
rowerem właściwie codziennie, czyli ponad 100 razy (rysunek 7). 71% nie korzysta z warszawskiego roweru miejskiego, a 8% wypożycza rowery dość często, czyli ponad 10
razy w ciągu roku (rysunek 8).

Rys. 7 i 8. Częstotliwość korzystania z roweru własnego i miejskiego
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Rower elektryczny
Na pytanie: Czy byłbyś zainteresowany kupnem roweru elektrycznego (zasięg 50 km, waga 25 kg, cena 2000 zł)? TAK
odpowiedziało 12% respondentów: 8 kobiet i 7 mężczyzn,
wszyscy dysponujący samochodem, w tym 2 osoby nie posiadające roweru. Spośród kobiet: 1 osoba w wieku 18–24
lat, 6 w wieku 25–39 lat i 1 w wieku 40–59 lat. Spośród
mężczyzn: 1 osoba w wieku 18–24 lat, 2 w wieku 25–39
lat i 4 w wieku 40–59 lat.
Elektryczna deskorolka
Na pytanie: Czy byłbyś zainteresowany kupnem elektrycznej deskorolki (dobra w dojazdach do pracy/szkoły, bo mała i lekka)
z rączką jak hulajnoga, sterowana (skręty, przyspieszanie) pilotem (zasięg 40 km, waga 6 kg, prędkość max. 30 km/h, cena
4000 zł)? TAK odpowiedziało 6% respondentów: 4 kobiety i 3 mężczyzn, wszyscy dysponujący samochodem i rowerem lub motorowerem. Spośród kobiet: 4 osoby 25–39 lat.
Spośród mężczyzn: 1 osoba w wieku 18–24 lat, 2 w wieku
60+.
Samochód elektryczny
Na pytanie: Czy byłbyś zainteresowany kupnem taniego w eksploatacji samochodu elektrycznego (zasięg 400 km, cena 100 000 zł),
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którego bateriami mógłbyś zasilać urządzenia domowe w przypadku awarii elektrowni, np. w wyniku cyberataku? TAK odpowiedziało 20% respondentów: 14 kobiet i 11 mężczyzn,
wszyscy dysponujący samochodem i rowerem lub motorowerem. Spośród kobiet: 11 osób w wieku 25–39 lat,
2 w wieku 40–59 lat i 1 w wieku 60+; w tym: 8 dojeżdżających do pracy środkami transportu zbiorowego, 5 samochodem i 1 rowerem; z odległości: 3–5 km – 3 osoby,
6–10 km – 4 osoby, 11–20 km – 3 osoby i z odległości ponad 20 km – 4 osoby. Spośród mężczyzn: 1 osoba w wieku
18–24 lat, 6 w wieku 25–39 lat, 3 w wieku 40–59 lat i 1
w wieku 60+; w tym: 6 dojeżdżających do pracy środkami
transportu zbiorowego, 4 samochodem i 1 pieszo; z odległości: 0–2 km – 2 osoby, 6–10 km – 4 osoby, 11–20 km
– 4 osoby i z odległości ponad 20 km – 1 osoba.
Na pytanie uzupełniające: A w cenie 80 000 zł (z ulgą
motywacyjną) + jazda buspasem, bezpłatne parkowanie, bezpłatne ładowanie baterii? TAK odpowiedziało aż 41% respondentów: 27 kobiet i 25 mężczyzn, wszyscy dysponujący
samochodem. Najbardziej zainteresowane zakupem e-samochodu są osoby w wieku 25–39 lat (rysunki 11 i 12),
dojeżdżające do pracy samochodem (rysunki 13 i 14) w czasie około 45 minut (rysunki 15 i 16).

wiedziało aż 49% respondentów: 37 kobiet (wszystkie z samochodem, 9 bez roweru) i 25 mężczyzn (2 bez samochodu, 6 bez roweru). Na korzystanie z car-sharingu najchętniej decydowały się kobiety i mężczyźni w wieku 25–39
lat (rysunki 17 i 18), dojeżdżający do pracy samochodem
(rysunki 19 i 20) z miejsc zamieszkania oddalonych od centrum miasta o około 8 km (rysunki 21 i 22) .

Rys. 17 i 18. Car-sharing: wiek kobiet (z lewej) i mężczyzn

Rys. 19 i 20. Car-sharing: sposób dojazdu do pracy kobiet (z lewej) i mężczyzn

Rys. 11 i 12. E-samochód: wiek kobiet (z lewej) i mężczyzn

Rys. 21 i 22. Car-sharing: miejsce zamieszkania kobiet (z lewej) i mężczyzn

Rys. 13 i 14. E-samochód: sposób dojazdu do pracy kobiet (z lewej) i mężczyzn

Samochody automatyczne
Na pytanie: Czy bałbyś się jechać samochodem automatycznym
bez kierowcy? NIE odpowiedziało aż 44% respondentów:
25 kobiet i 31 mężczyzn. Działania marketingowe skłaniające do zakupu samochodów automatycznych powinny być
ukierunkowane w pierwszym rzędzie do najbardziej zainteresowanej grupy potencjalnych użytkowników: kobiet
i mężczyzn w wieku 25–39 lat (rysunki 23 i 24), dojeżdżających do pracy środkami transportu zbiorowego (rysunki
25 i 26) i mieszkających w odległości około 8 km od centrum miasta (rysunki 27 i 28).

Rys 15 i 16. E-samochód: czas dojazdu do pracy kobiet (z lewej) i mężczyzn.

Car-sharing
Na pytanie: Czy zrezygnowałbyś z jazdy po mieście swoim samochodem, gdybyś mógł korzystać z samochodu miejskiego (rezerwujesz smartfonem stojący najbliżej – max. 400 m dojścia, płacisz
smartfonem 1 zł/minutę, zostawiasz u celu podróży)? TAK odpo-

Rys. 23 i 24. Samochody automatyczne: wiek kobiet (z lewej) i mężczyzn
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Rys. 25 i 26. Samochody automatyczne: sposób dojazdu do pracy kobiet (z lewej) i mężczyzn

Rys. 27 i 28. Samochody automatyczne: miejsce zamieszkania kobiet (z lewej) i mężczyzn

W ramach tej grupy fokusowej:
• 56% kobiet i 39% mężczyzn zainteresowanych jest
również korzystaniem z car-sharingu,
• 52% kobiet i 39% mężczyzn skłonnych byłoby korzystać z wypożyczalni samochodów automatycznych,
• a 44% kobiet i 32% mężczyzn deklaruje rzadsze korzystanie w ostatnich latach z samochodu w podróżach miejskich.
Na pytanie: Czy obawiałbyś się w nim pracować/czytać, jeść
sztućcami przy stoliku – np. jadąc autostradą (około 3 godz.) do
Gdańska? NIE odpowiedziało 34% respondentów: 22 kobiety i 21 mężczyzn. Bardziej skłonne do produktywnego
(praca, czytanie) wykorzystania czasu podczas jazdy samochodem automatycznym są kobiety i mężczyźni w wieku
25–39 lat (rysunki 29 i 30), osoby dość często korzystające
z roweru, 11–20 razy w sezonie letnim (rysunki 31 i 32) –
a więc o bardziej aktywnym trybie życia.

z samochodów automatycznych deklaruje tam zdecydowanie więcej osób niż w Polsce (44%): od 77% w USA
i Wielkiej Brytanii do 96,9% w Chinach. Z kolei chęć produktywnego wykorzystania czasu podczas jazdy nie wymagającej koncentrowania się na prowadzeniu pojazdu deklaruje podobny procent ankietowanych Polaków (34%)
i Amerykanów (38%). Najwięcej, bo aż 16,3%, potencjalnych użytkowników samochodów automatycznych deklaruje wykorzystanie czasu jazdy na pracę w Indiach, 5,4%
w Chinach, 5,1% w Australii, 4,9% w Wielkiej Brytanii,
4,8% w USA i, co dziwne, tylko 0,7% w Japonii.
Na pytanie: Czy zrezygnowałbyś ze swojego pojazdu i korzystałbyś z wypożyczalni samochodów automatycznych (realne za 10
lat) – zamówiony podjeżdża pod dom, 2 zł/min obejmuje koszt
paliwa i ubezpieczenia, zostawiasz u celu podróży? TAK odpowiedziało aż 37% respondentów: 27 kobiet i 19 mężczyzn.
Chęć korzystania z miejskich samochodów automatycznych najczęściej deklarują kobiety i mężczyźni w wieku
25–39 lat (rysunki 33 i 34), mieszkający w odległości około
10 km od centrum miasta (rysunki 35 i 36), w większości
(81% kobiet i 79% ankietowanych mężczyzn) skłonni również do korzystania z uruchamianego właśnie car-sharingu.

Rys. 33 i 34. Wynajem aut: wiek kobiet (z lewej) i mężczyzn

Rys. 33–36. Wynajem aut: miejsce zamieszkania kobiet (z lewej) i mężczyzn

Rys. 29 i 30. Odważni: wiek kobiet (z lewej) i mężczyzn

Rys. 31 i 32. Odważni: korzystanie z roweru przez kobiety (z lewej) i mężczyzn

Z badań amerykańskich [8] przeprowadzonych na próbie aż 3255 respondentów z USA, Australii, Chin, Indii,
Japonii i Wielkiej Brytanii wynika, że chęć korzystania
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E-usługi
W odpowiedzi na pytanie: Ile razy w roku dokonujesz zakupów
z dostawą do domu (np. pizza, art. spożywcze, towary ze sklepu internetowego)? 89% respondentów potwierdziło korzystanie z tej
usługi. Z tego sposobu ograniczenia swoich potrzeb komunikacyjnych nigdy nie korzystają tylko 4 kobiety (3 w wieku 60+ i 1 w wieku 25–39 lat) i 10 mężczyzn (7 w wieku
60+ i 3 w wieku 25–39 lat). Często (powyżej 50 razy w roku)
z e-zakupów korzysta 10 kobiet (8 w wieku 25–39, 1 w wieku
40–59 i 1 w wieku 18–24) i 12 mężczyzn (6 w wieku 25–39,
5 w wieku 40–59 i 1 w wieku 60+).
Wyniki odpowiedzi na pytanie: O ile procent korzystanie
ze smartfonu/Internetu zmniejszyło liczbę Twoich podróży związanych z pracą, po zakupy i w celach rozrywkowych? są następujące:
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Rys. 37. Korzystanie z zakupów
w sklepach internetowych według
wieku respondentów

• W znacznym stopniu (redukcja o powyżej 50%) ko-

rzystanie z Internetu wpłynęło na liczbę podróży
związanych z pracą w przypadku tylko 12 osób (tj.,
10% ogółu respondentów). Jednocześnie aż 48% kobiet i 49% mężczyzn twierdzi, że w ich przypadku
Internet nie ma wpływu na redukcję liczby podróży
związanych z pracą;
• W znacznym stopniu Internet przyczynia się do redukcji liczby podróży po zakupy w przypadku 17 osób
(13% respondentów);
• W znacznym stopniu Internet przyczynia się do redukcji liczby podróży w celach rozrywkowych w przypadku 14 osób (11% respondentów).

Zmiany zachowań komunikacyjnych
Na pytanie: Czy w porównaniu z rokiem 2005 rzadziej korzystasz z samochodu w mieście? TAK odpowiedziało 17% respondentów: 13 kobiet i 9 mężczyzn.

Rys. 38. Rzadsze korzystanie z samochodu
według wieku respondenta

W ostatnich latach w Warszawie na ograniczanie korzystania z samochodu w podróżach miejskich zdecydowało się
najwięcej osób w podeszłym wieku, co może się wiązać z bardzo dla nich tanimi lub bezpłatnymi przejazdami środkami
transportu zbiorowego. Wyniki Warszawskiego Badania
Ruchu 2015 (6) wykazują w porównaniu z rokiem 2005
nieznaczny wzrost (z 38,0 do 38,6%) udziału podróży samochodowych dla podróży niepieszych ogółem.
Na pytanie: Czy jeździsz ekologicznie (na niskich obrotach
silnika)? NIE odpowiedziało tylko 17% respondentów: 19
kobiet i 13 mężczyzn.

Rys. 39. Niepraktykowanie eco-drivingu według wieku respondenta

Pewne zaniepokojenie budzić może tylko fakt, że spośród nielicznych kierowców nie praktykujących eco-drivingu zdecydowaną większość stanowią osoby z grupy wiekowej najbardziej aktywnej zawodowo i towarzysko.
Na pytanie: Czy korzystałbyś z aplikacji na smartfon sugerującej najlepszy (najszybszy lub najbardziej ekologiczny) sposób
dojazdu do celu podróży, obejmujący optymalne trasowanie, koszt
podróży i comiesięczny udział w konkursie z nagrodami za korzystanie z ekologicznych (pieszo, rowerem, transportem zbiorowym)
środków transportu? NIE odpowiedziało tylko 28% respondentów: 18 kobiet i 17 mężczyzn.

Rys. 40 i 41. Niezainteresowani korzystaniem z internetowego konsultanta wyboru optymalnego środka transportu i ich czas dojazdu do pracy

Optymistyczny jest znaczny udział respondentów (72%)
zainteresowanych korzystaniem z SEP-u [9], portalu internetowego mojej koncepcji służącego promocji ekologicznych
zachowań komunikacyjnych. Szczególnie cieszy pełne poparcie dla tej idei wyrażone przez osoby w grupie wiekowej 18–24
(rysunek 40). Spośród niezainteresowanych SEP-em połowę
stanowią osoby dojeżdżające do pracy samochodem, co zajmuje im najczęściej około pół godziny (rysunek 41).

Wnioski
Reasumując: wyniki przeprowadzonego sondażu wykazują
otwartość Polaków, podobnie jak ma to miejsce w przypadku Amerykanów i Brytyjczyków, na korzystanie z nowych technologii ułatwiających mobilność ekologiczną, tj.
z pojazdów elektrycznych i autonomicznych, car-sharingu
i z promujących ekomobilność aplikacji na smartfon.
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Zmiany dostępności komunikacyjnej
ziemi kłodzkiej wobec jej funkcji
turystycznych – wybrane zagadnienia1
Streszczenie: Ziemia kłodzka jest jednym z ważniejszych regionów
turystycznych Polski, stąd komunikacja zbiorowa na tym obszarze
powinna odpowiadać potrzebom nie tylko mieszkańców, ale też turystów. W niniejszym artykule (stanowiącym pierwszą część szerszego
opracowania) dokonano oceny dostępności komunikacyjnej powiatu
kłodzkiego, biorąc pod uwagę dostępność zewnętrzną oraz wewnętrzną, przy czym tę drugą tylko pod względem oferty kolejowej (analiza
komunikacji autobusowej w ramach ziemi kłodzkiej zostanie zawarta w osobnym artykule). Podstawę pracy stanowiła analiza dawnej
i współczesnej siatki połączeń i rozkładów jazdy. Przedstawiono zarys
rozwoju transportu publicznego na tym obszarze po II wojnie światowej, ale duży nacisk położono też na zmiany zachodzące w ostatnich
latach, związane z ponownym rozwojem pasażerskich przewozów kolejowych. Dostępność zewnętrzną ziemi kłodzkiej należy ocenić jako
dość dobrą, choć w dużym stopniu odpowiadają za nią autobusy dalekobieżne, a niekoniecznie kolej. Natomiast dostępność wewnętrzna
jest bardzo zróżnicowana – niektóre relacje są skomunikowane przez
wiele środków komunikacji zbiorowej, podczas gdy inne nie są w ogóle obsługiwane. W związku z tym wiele obszarów interesujących z turystycznego punktu widzenia i atrakcji turystycznych pozostaje niedostępnych dla osób niezmotoryzowanych.
Słowa kluczowe: dostępność komunikacyjna, turystyka, ziemia kłodzka.

Wprowadzenie
Dostępność komunikacyjna jest jednym z trzech elementów badanych przez geografię turystyki podczas określania
atrakcyjności turystycznej obszaru recepcji, miejscowości
czy szlaku (pozostałe składowe to ranga walorów turystycznych, które są przedmiotem zainteresowania turystów
oraz zdolność obsługowa urządzeń turystycznych, określanych też jako infrastruktura lub baza turystyczna) [1].
Dostępność komunikacyjną obszaru trzeba rozpatrywać
w dwóch aspektach [1, 2, 3]:
• dostępność zewnętrzna określająca możliwość dojazdu do regionu turystycznego, czyli sieć połączeń komunikacyjnych między miejscem stałego zamieszkania turysty a celem jego podróży;
• dostępność wewnętrzna określająca możliwości poruszania się turysty w ramach regionu recepcji turystycznej, który obrał za cel swojej podróży, czyli sieć
połączeń komunikacyjnych w skali lokalnej, jak również szlaki i wyciągi turystyczne (w niniejszej pracy
w kontekście dostępności wewnętrznej analizie zostanie poddany wyłącznie transport zbiorowy).

Zapewnienie odpowiedniej komunikacji jest niezbędnym elementem właściwego rozwoju regionu turystycznego i to przynajmniej w dwóch aspektach. Z jednej strony
chodzi o umożliwienie dojazdu i poruszania się po terenie
turystom niezmotoryzowanym, ale z drugiej – o stworzenie
alternatywy dla samochodu, w szczególności w miejscach,
gdzie ruch turystyczny jest duży i pojawiają się problemy
związane ze zbyt małą przepustowością dróg i brakiem
miejsc parkingowych. Trzeba też pamiętać o zanieczyszczeniu powietrza spalinami i hałasie, które pogarszają warunki
wypoczynku, jednego z głównych celów uprawiania turystyki. Tego typu negatywne zjawiska można zaobserwować
m.in. w rejonie Zakopanego, w Ojcowskim Parku
Narodowym czy – już poza granicami Polski – w Parku
Narodowym Czeska Szwajcaria [4]. Na obszarze analizowanej w niniejszym artykule ziemi kłodzkiej takie problemy są zauważalne przede wszystkim w pewnych fragmentach Gór Stołowych (tereny na południe od Radkowa,
Karłów czy droga dojazdowa do Błędnych Skał, gdzie
wprowadzono ruch wahadłowy), a także – na mniejszą już
skalę – w Masywie Śnieżnika (Międzygórze, Kletno, Sienna).
Biorąc pod uwagę z jednej strony duży ruch samochodowy
przy najważniejszych atrakcjach turystycznych oraz z drugiej – fakt coraz bardziej powszechnego posiadania samochodu przez społeczeństwo, większego znaczenia nabiera
obecnie wewnętrzna dostępność komunikacyjna. Turyści
dla wygody chcą dotrzeć do miejsca wypoczynku własnym
samochodem, ale podczas pobytu są coraz częściej skłonni
korzystać z oferty komunikacji zbiorowej, jeśli jest dostosowana do ich potrzeb.
Ziemia kłodzka jest według T. Lijewskiego, B. Miku
łowskiego i J. Wyrzykowskiego [1]2 najważniejszym – po
Karkonoszach i Kotlinie Jeleniogórskiej – rejonem turystycznym Sudetów. Także R. Faracik [5] zalicza ten teren
do głównych obszarów rozwoju turystyki górskiej w Europie
Środkowej. O jego wysokiej atrakcyjności turystycznej decydują zarówno walory przyrodnicze (pasma górskie, często
o unikatowej rzeźbie, formy skałkowe, jaskinie, wodospady; Park Narodowy Gór Stołowych, Śnieżnicki Park
Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Gór Sowich, rezerwaty;
wody mineralne), jak i antropogeniczne (bogate w zabytki
miasta: Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Lądek2

1
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T. Lijewski, B. Mikułowski i J. Wyrzykowski [1] w swojej regionalizacji turystycznej Polski dzielą kraj na siedem dużych regionów turystycznych (Wybrzeże,
Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Mazurskie, Pojezierze Wielkopolskie, Wyżyna
Małopolska, Sudety, Karpaty), a te z kolei na mniejsze (podrzędne) rejony.
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Zdrój, Duszniki-Zdrój, Nowa Ruda; architektura wiejska).
Położoną centralnie Kotlinę Kłodzką ze stolicą regionu ze
wszystkich stron otaczają góry [6]. Po stronie zachodniej są
to Góry Stołowe, południowo-zachodniej – Góry
Bystrzyckie i Orlickie, południowo-wschodniej – Masyw
Śnieżnika i Góry Bialskie3, wschodniej – Góry Złote, północnej – Góry Bardzkie i częściowo Sowie. Dwa ostatnie
pasma oraz Wzgórza Włodzickie na północ od Nowej
Rudy oddzielają wyraźnie ziemię kłodzką od pozostałej części województwa dolnośląskiego. Granica ta ma bardzo
długą historię, co czyni dawne hrabstwo kłodzkie regionem
o wyraźnie odrębnej przeszłości i kulturze, które mają więcej elementów wspólnych z sąsiednimi Czechami niż ze
Śląskiem (por. [7]). W połączeniu z dość dobrze rozwiniętą
bazą turystyczną (noclegową i gastronomiczną) oraz gęstą
siecią dróg ta swoista unikalność czyni z ziemi kłodzkiej
miejsce wyjątkowo często odwiedzane przez turystów. Stąd
tym ważniejsze powinno być zagadnienie dostępności komunikacyjnej regionu, nie tylko z perspektywy mieszkańca, ale także niezmotoryzowanego turysty, bądź turysty
posiadającego samochód, ale chcącego – po dotarciu nim
do miejsca wypoczynku – zwiedzać region częściowo pieszo, a częściowo komunikacją zbiorową (np. nie musząc
układać tras wędrówek tak, by zawsze wrócić w miejsce
startu, na parking, gdzie pozostawiono auto).
Szlaki komunikacyjne i układ miejscowości pozwalają
wyznaczyć trzy główne osie ruchu turystycznego na ziemi
kłodzkiej, zaczynające się w Kłodzku i prowadzące w głąb
gór [1]. Zachodnia prowadzi do Kudowy-Zdroju, a znajdują się przy niej dwa inne, znane od setek lat uzdrowiska
(Polanica-Zdrój i Duszniki-Zdrój). W otoczeniu tej trasy
położone są tereny wędrówek pieszych, z których najbardziej atrakcyjne są Góry Stołowe, jedyne w Polsce góry
o budowie płytowej, bogate w formy skałkowe, skalne labirynty i krawędzie morfologiczne utworzone w wyniku wietrzenia piaskowców. W tej części regionu znajduje się też
znany ośrodek narciarski w Zieleńcu, formalnie części
Dusznik-Zdroju. W tym ostatnim mieście wyjątkowo cenny jest barokowy młyn papierniczy, obecnie Muzeum
Papiernictwa, uznane za pomnik historii. Oś zachodnia –
najbardziej uczęszczana w regionie – związana jest z międzynarodową trasą E67 (droga krajowa nr 8) do przejścia
granicznego w Kudowie-Słonym i podrzędną linią kolejową
do Kudowy-Zdroju. Oś południowa prowadzi do Między
lesia z ważnym odgałęzieniem na wschód do Międzygórza,
głównego ośrodka polskiej części Masywu Śnieżnika pod
względem turystyki letniej. Związana jest z drogą krajową
nr 33 i linią kolejową do Republiki Czeskiej (odpowiednio
dawne drogowe przejście graniczne w Boboszowie i kolejowe w Międzylesiu), a leży przy niej cenne, choć nadal dość
zaniedbane, miasto Bystrzyca Kłodzka. Ostatecznie oś
wschodnia wiedzie doliną Białej Lądeckiej z kilkoma założeniami pałacowymi (Żelazno, Ołdrzychowice Kłodzkie,
Trzebieszowice, Radochów) do Lądka-Zdroju (być może
3

Według najnowszych regionalizacji Góry Bialskie są uważane za część Gór Złotych
(mikroregion w ramach mezoregionu Gór Złotych).

najstarsze uzdrowisko w Polsce) i Stronia Śląskiego, gdzie
układ dolin i dróg rozgałęzia się do Siennej z ośrodkiem
narciarskim na Czarnej Górze, Kletna z Jaskinią Niedź
wiedzią, pogórniczego Bolesławowa z mniejszym ośrodkiem narciarskim w sąsiedniej Kamienicy oraz Bielic, wsi
turystycznej cenionej za odosobnienie i spokój.
W artykule jako ziemię kłodzką traktuje się obecny powiat kłodzki, przy czym trzeba pamiętać, że podział administracyjny na tym obszarze po 1945 roku kilkukrotnie ulegał
zmianie (np. po II wojnie światowej na tym terenie istniały
trzy powiaty: Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko i Nowa Ruda).
Podstawą badań jest analiza porównawcza aktualnych i archiwalnych rozkładów jazdy, co ma na celu: 1) uchwycenie
zmian w ofercie komunikacji zbiorowej oraz 2) określenie,
czy ta oferta dawniej i dziś odpowiada oczekiwaniom turystów. Trzeba bowiem pamiętać, że potrzeby ruchu turystycznego są diametralnie inne niż lokalnych mieszkańców i stawiają odmienne wyzwania przed przewoźnikami. Turyści
w większym stopniu przemieszczają się w weekendy, a jeśli
już w dni robocze, to niekoniecznie w godzinach szczytu. Z reguły na trasy wędrówkowe lub na zwiedzanie zabytków wyrusza się późnym rankiem (między godzinami ósmą i dziesiątą), powroty zaś przypadają na późne popołudnie lub wczes
ny wieczór (latem, kiedy dzień jest dłuższy, mogą się nawet
przesunąć na późny wieczór). Ruch turystyczny jest sezonowy, choć oczywiście gestorzy bazy turystycznej czy władze
lokalne starają się ten sezon maksymalnie wydłużyć.
Aktywność turystów jest także ściśle związana z pogodą.
W okresie deszczowym kierują się oni raczej do miast, a nie
w góry, natomiast w pierwszy słoneczny dzień wszyscy letnicy tłumnie wyruszają na szlaki wędrówkowe. Jako dodatkowe źródła do badań użyto archiwalnych map sieci komunikacyjnej i danych statystycznych.
W artykule analizie poddano dostępność zewnętrzną
ziemi kłodzkiej w ogólności (zarówno pod względem kolei,
jak i autobusów), a następnie dostępność wewnętrzną pod
względem oferty kolejowej, gdyż jest ona bardzo silnie powiązana z dostępnością zewnętrzną. W kolejnym artykule
omówiona zostanie komunikacja autobusowa w granicach
ziemi kłodzkiej, która wydaje się mieć większe znaczenie
niż kolej pod względem przemieszczeń odbywanych wewnątrz obszaru badań. Jest to zauważalne w szczególności
z perspektywy rozwoju turystyki – zapewnienia odwiedzającym dojazdu do miejscowości turystycznych i najważniejszych atrakcji w regionie.

Dostępność zewnętrzna ziemi kłodzkiej
Otoczenie ziemi kłodzkiej prawie ze wszystkich stron granicą państwową i występowanie gór także na relatywnie
krótkim odcinku łączącym ją z resztą województwa dolnośląskiego wyraźnie wpływa na zewnętrzną dostępność regionu. Pod względem sieci kolejowej istnieją tylko dwa połączenia od strony Polski: 1) główne, z kierunku Wrocławia
i Kamieńca Ząbkowickiego, wkraczające na badany obszar
przez przełomową dolinę Nysy Kłodzkiej w Bardzie oraz
2) podrzędna, ale bardzo malownicza (tunele i wiadukty)
linia z Wałbrzycha Głównego przez Jedlinę-Zdrój. Obie
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zbiegają się na stacji Kłodzko Główne. Istnieje też jedno połączenie od strony Republiki Czeskiej4 przez dawne
kolejowe przejście graniczne Międzylesie/Lichkov. Przez
przełęcze w otaczających ziemię kłodzką pasmach górskich
przeprowadzono liczne drogi kołowe, ale w krajowej komunikacji autobusowej wykorzystywane są tylko trzy: 1)
droga krajowa nr 8 przez Bardo i Przełęcz Bardzką, 2) droga krajowa nr 46 przez Złoty Stok i Przełęcz Kłodzką oraz
3) droga wojewódzka nr 381 z Wałbrzycha przez Głuszycę
i Nową Rudę. Międzynarodowa komunikacja autobusowa
z Republiką Czeską rozwinęła się tylko w zachodniej części regionu i obejmuje wyłącznie tereny przygraniczne, korzystając z dwóch dawnych przejść granicznych: Kudowa
Słone/Náchod i Mostowice/Orlické Záhoří.
Pomimo ograniczeń dostępność zewnętrzną ziemi kłodzkiej należy uznać za dość dobrą, choć pewne prawidłowości
są nietypowe. Dojazd z dalej położonych rejonów Polski zapewniają bowiem w głównej mierze autobusy, kolej zaś ogranicza się prawie wyłącznie do oferowania połączeń z południową częścią Dolnego Śląska, w szczególności ze stolicą
województwa oraz z Legnicą i Wałbrzychem5 (tab. 1). Podróż
pociągiem z bardziej oddalonych miejsc z reguły wymaga
więc przesiadki, najczęściej we Wrocławiu, co ułatwiają jednak dość liczne połączenia – nawet 15 par pociągów na dobę
– między Wrocławiem a Kłodzkiem Głównym. Niestety
standard podróży na tym odcinku jest dość niski, gdyż poza
trzema parami pociągów obsługiwanych szynobusem przez
Koleje Dolnośląskie6 kursują tu wyłącznie elektryczne zespoły trakcyjne Przewozów Regionalnych, często jeszcze niezmodernizowane (dodatkowo w ferie i wakacje pojawiają się
dwie pary pociągów TLK spółki PKP Intercity). Przez większość roku jedynym dalszym połączeniem są dwa codzienne
pociągi do Leszna i Poznania, ale zatrzymują się one na
wszystkich lub większości stacji pośrednich, stąd czas podróży jest dość długi (tabela 2).
Można zaobserwować małe zainteresowanie ziemią
kłodzką spółki PKP Intercity. Z reguły zapewnia ona dojazd do najważniejszych polskich uzdrowisk posiadających
dostęp do sieci kolejowej. Na analizowanym obszarze znajduje się ich szczególne zagęszczenie (aż pięć, z czego cztery
uznawane za jedne z bardziej znaczących w kraju), a nie
pojawia się tu żaden całoroczny pociąg o charakterze po4

5

6

Krótko istniało też drugie. W 1945 r. ślepo zakończoną linię do Kudowy‑Zdroju wydłużono do Náchodu (po inkorporacji tzw. Sudetenlandu przez Rzeszę
Niemiecką oba miasta znalazły się w jednym kraju), ale połączenie to zlikwidowano w 1947 lub 1948 r. (nie funkcjonowało od zakończenia II wojny światowej).
Służyło transportom wojskowym [8].
W latach 1975–1998 ziemia kłodzka była częścią województwa wałbrzyskiego,
stąd dość silne dawniej zależności z tym miastem, obecnie coraz bardziej zanikające. Wyraża się to m.in. w liczbie połączeń, która jest obecnie kilkukrotnie
mniejsza niż pod koniec XX w., choć przyczynił się do tego też upadek PKS-u
w Wałbrzychu (a także likwidacja tamtejszych kopalń węgla kamiennego, które
zapewniały dużą liczbę miejsc pracy). Przez kilka lat nie kursowały nawet pociągi
między Wałbrzychem a Kłodzkiem (po likwidacji pociągów osobowych, a potem
jedynego pociągu pospiesznego relacji Katowice–Jelenia Góra). Linię reaktywowały władze wojewódzkie i jej obsługę przejęły Koleje Dolnośląskie.
Dane według rozkładu jazdy obowiązującego od 11 grudnia 2016 r. We wcześ
niejszym rozkładzie Koleje Dolnośląskie na trasie Wrocław–Kłodzko realizowały
dwie pary połączeń (jedna codziennie, druga tylko w weekendy).
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Tabela 1
Liczba bezpośrednich połączeń komunikacyjnych Kłodzka
z wybranymi miastami w Polsce i Republice Czeskiej w 2016 roku
Liczba połączeń
Miasto

kolejowych

autobusowych

dni robocze

soboty

niedziele

dni robocze

Częstochowa

0

0

0

2

soboty niedziele
2

2

Dzierżoniów

0–2

4 (4)

4 (4)

4 (4)

0–2

0–2

Gliwice

0

0

0

1

1

1

Głogów

0

0

0

2

2

2

Gorzów
Wielkopolski

0

0

0

1–2

1–2

1–2

Katowice

0

0

0

2

2

2

Kielce

0

0

0

1

1

1

Kołobrzeg

0

0

0

0–1

0–1

0–1

Koszalin

0

0

0

0–1

0–1

0–1

4 (4)

4 (4)

2

2

2

0

0

0

4 (3)

0

0

0

Legnica

4 (4)

Leszno

1–2 (2–3)

Lichkov
(Republika
Czeska)

4 (3)

1–2 (2–3) 1–2 (2–3)
4 (3)

Lubin

0

0

0

0–1

0–1

0–1

Lublin

0

0

0

1

1

1

Łódź

0–1 (0–1)

1

1

1

Opole

0

0

0

3

3

3

Náchod
(Republika
Czeska)

0

0

0

1

1

0

Nysa

0–1 (0–1) 0–1 (0–1)

0

0

0

3

3

3

Pardubice
(Republika
Czeska)

1 (0)

1 (0)

1 (0)

0

0

0

Piotrków
Trybunalski

0

0

0

1

1

1

Puławy

0

0

0

1

1

1

Pogorzelica

0

0

0

0–1

0–1

0–1
1–3

Poznań

0–1 (1–2)

1–3

1–3

Prudnik

0

0

0

1

1

1

Radom

0

0

0

1

1

1

0–1 (1–2) 0–1 (1–2)

Sieradz

0

0

0

1

1

1

Słupsk

0

0

0

1

1

1

Szczecin

0

0

0

0–1

0–1

0–1

Świdnica

4 (4)

4 (4)

4 (4)

1

0

0

Świnoujście

0

0

0

0–1

0–1

0–1

Tomaszów
Mazowiecki

0

0

0

1

1

1

3 (0)

3 (0)

3 (0)

0

0

0

Ustí nad Orlicí
(Republika
Czeska)
Ustka

0

0

0

1

1

1

Wałbrzych

5 (7)

4 (6)

4 (6)

3

3

3

Warszawa

0–1 (0–1)

2

2

2

Wrocław

14 (13)

12 (13)

13 (13)

37–40

37–39

37–40

Zakopane

0

0

0

1

1

1

0–1 (0–1) 0–1 (0–1)

Zamość

0

0

0

1

1

1

Zawiercie

0

0

0

1

1

1

Zielona Góra

0

0

0

2

2

2

Złoty Stok

0

0

0

10–13

10

7

Uwagi:
Przedziały wartości zawarte w tabeli wynikają z sezonowości niektórych kursów.
W przypadku połączeń kolejowych podano liczbę bezpośrednich kursów według rozkładu
obowiązującego do 10.12.2016 roku oraz według rozkładu obowiązującego od 11.12.2016
roku (ta druga wartość w nawiasie).
Źródło: opracowanie własne na podstawie [9, 10, 11]
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spiesznym lub skład łączący ten region ze środkową, północną czy wschodnią Polską. Po wyremontowaniu trasy kolejowej do Kudowy-Zdroju w 2015 roku uruchomiono jedynie
dwa bezpośrednie, ale sezonowe (okres świąt Bożego
Narodzenia, ferie i wakacje) pociągi z Warszawy Wschodniej
i Gdyni Głównej przez Wrocław, co utrzymano także w obecnie obowiązującym rozkładzie. Całoroczne połączenia z War
szawy (przez Łódź i Ostrów Wielkopolski), Gdyni (przez
Bydgoszcz i Poznań) oraz z Lublina (przez Kielce i Katowice)
istniały w latach 90. XX wieku, ale przykładowo rozkład jazdy 2000/2001 nie uwzględniał żadnego pociągu pospiesznego w kierunku zachodniej części ziemi kłodzkiej. W kolejnych
latach kursował pociąg pospieszny „Karkonosze” z Warszawy,
dzielący się we Wrocławiu na składy jadące do Szklarskiej
Poręby i Kudowy-Zdroju, jednak w grudniu 2009 roku także
on przestał docierać na analizowany tu obszar. W następstwie
tego funkcję dowozu kuracjuszy do Polanicy, Dusznik i Kudowy
przejęły autobusy dalekobieżne, a tabor spółki PKP Intercity
pojawia się na ziemi kłodzkiej tylko okazjonalnie (i to po kilkuletniej przerwie). Kilka lat temu zlikwidowano nocny, pospieszny pociąg międzynarodowy z Warszawy przez Wrocław
do Pragi, który zatrzymywał się m.in. w Kłodzku, Bystrzycy
Kłodzkiej i Międzylesiu. Obecnie jego miejsce próbują wypełnić Przewozy Regionalne. Według rozkładu obowiązującego
do 10.12.2016 roku prowadziły one składy osobowe relacji
Wrocław Główny–Ustí nad Orlicí (przyspieszony), Wrocław
Główny–Lichkov i Kłodzko Główne–Pardubice (tylko ten
ostatni obsługiwany składami z czeskimi wagonami, pozostałe to elektryczne zespoły trakcyjne). Obecnie ofertę ograniczono do trzech bezpośrednich pociągów do położonego tuż
za granicą Lichkova (dwa z Wrocławia, jeden z Kłodzka), dodatkowo zaś czeski przewoźnik zapewnia jedną parę porannych pociągów w relacji Ustí nad Orlicí – Międzylesie. Do
niedawna turyści mieli więc do dyspozycji bezpośredni poranny pociąg z Wrocławia do Czech, a obecnie niezbędna jest
przesiadka w Międzylesiu, przy czym skomunikowanie jest
bardzo korzystne.
Pociągi docierające na ziemię kłodzką z innych kierunków obsługują szynobusami Koleje Dolnośląskie, są to jednak trasy drugorzędne i częstotliwość na nich nie jest zbyt
duża. Cztery pary pociągów dziennie kursują z Legnicy
przez Jaworzynę Śląską i Kamieniec Ząbkowicki, a sześć
lub siedem par z Wałbrzycha Głównego (tabela 1).
Porównując rozkłady jazdy obowiązujące do 10.12.2016
roku i po tej dacie, można zauważyć wzrost liczby połączeń
regionalnych na całym Dolnym Śląsku. Przykładowo na
trasie Wałbrzych–Kłodzko dotąd kursowały cztery lub pięć
par pociągów, obecnie ta liczba zwiększyła się o dwa. Tak
ukształtowana oferta połączeń kolejowych (wymagająca
przesiadek przy dalszej podróży) powoduje, że dość długi
jest czas dojazdu do celów turystycznych na ziemi kłodzkiej
(tabela 2). Co prawda, porównując sytuację obecną z początkiem XXI wieku, czas jazdy z większości większych
miast w Polsce się nawet nieznacznie skrócił (jest jednak
dłuższy w przypadku Katowic7, Łodzi, Poznania i Wrocławia),
7

Z Katowic lub Krakowa do Kłodzka (dalej do Jeleniej Góry) kursował kiedyś

ale są to zmiany niewielkie, zwłaszcza porównując z innymi relacjami w Polsce, gdzie prowadzono remonty torowisk (a trzeba podkreślić, że w ostatnich latach remonty
miały miejsce na wszystkich trasach prowadzących na ziemię kłodzką, a także większości związanych z węzłem
wrocławskim).
Tabela 2
Najkrótszy czas dojazdu pociągiem do stacji Kłodzko Główne
z największych miast Polski w 2000 i 2016 roku
Miasto

Najkrótszy czas dojazdu do Kłodzka (w godzinach i minutach)
2000

2016

–

8:38

Bydgoszcz

5:45

5:39

Gdańsk

7:34

7:02

Katowice

3:31

3:50

Kraków

–

5:06

Lublin

9:40

8:33

Łódź

5:27

5:43

Poznań

3:32

4:06

Szczecin

–

6:22

Warszawa

6:54

5:45

Wrocław

1:12

1:26

Białystok

Uwagi:
Dane za 2000 rok odnoszą się tylko do pociągów bezpośrednich.
W 2016 z wyjątkiem Wrocławia i Poznania z wymienionych miast nie było połączeń bezpośrednich, stąd podano najkrótsze czasy dla połączeń z przynajmniej jedną przesiadką.
Źródło: opracowane własne na podstawie [1, 9]

Spośród celów poza ziemią kłodzką autobusy najliczniej
kursują także do Wrocławia (tabela 1), ale dla blisko połowy z nich nie jest to punkt docelowy – kontynuują swoją
trasę do Warszawy, Łodzi, Poznania czy Ustki. Ziemia
kłodzka dzięki temu posiada połączenia z Polską centralną,
południową i północną, przy czym niektóre kursy mają
charakter sezonowy – uruchamiane są tylko w okresie wakacji letnich. Zapewniają one z jednej strony dojazd do
kłodzkich uzdrowisk, z drugiej zaś – umożliwiają Dolno
ślązakom dotarcie np. nad Bałtyk. Autobusy pospieszne lub
przyspieszone rzadko kończą lub zaczynają bieg w Kłodzku.
Z reguły obsługują one uzdrowiska położone w zachodniej
części badanego regionu (Polanica, Duszniki, Kudowa),
cztery lub pięć takich kursów udaje się do Lądka-Zdroju,
a żaden do Długopola-Zdroju (które z racji słabszej renomy
i mniejszej liczby miejsc noclegowych zdane jest wyłącznie
na komunikację lokalną) lub innej z turystycznych miejscowości w okolicy. Jak pokazuje tabela 1, częstotliwość połączeń autobusowych z ważniejszymi miastami w Polsce jest
dość mała. Zwykle realizowana jest jedna para kursów, przy
czym tylko niektóre przypadają na noc, co jest z kolei typowe dla autobusów dalekobieżnych wyjeżdżających z Jeleniej
Góry. Przykładowo oba autobusy do Warszawy wyjeżdżają
z Kłodzka rano – jeden o godzinie 9:00 udaje się przez
Nysę, Opole, Częstochowę i Tomaszów Mazowiecki, drugi
bezpośredni pociąg pospieszny przez Nysę, co – pomimo mniejszej prędkości na
wyeksploatowanym torowisku – skracało czas jazdy. Obecnie linia Kamieniec
Ząbkowicki – Nysa nie jest w ogóle wykorzystywana w ruchu pasażerskim, co
wynika m.in. w przecinania przez nią granicy województw dolnośląskiego i opolskiego.

21

Transport miejski i regionalny 04 2017
o 9:35 – przez Wrocław i Piotrków Trybunalski. Nieco więcej kursów kieruje się do położonego w sąsiednim powiecie
ząbkowickim Złotego Stoku (nawet trzynaście dziennie,
przy czym trzy tylko w dni nauki szkolnej), Nysy, Opola
i Wałbrzycha (po trzy dziennie). Nie są to jednak miejscowości zbyt odległe.
Na ziemi kłodzkiej pojawiają się czeskie firmy transportowe – CSD Náchod i Arriva Východní Čechy, które uruchomiły kilka połączeń transgranicznych. Pierwsza z firm
przez cały rok kursuje między Náchodem a Kudową‑Zdrojem, pełniąc rolę komunikacji miejskiej (kilkanaście
kursów dziennie), oraz między tymże uzdrowiskiem
i Hronovem (kilka kursów dziennie), a w okresie letnim obsługuje dodatkowo cyklobusy, autobusy przeznaczone dla
turystów, przewożące także rowery (por. [12]). Linia obsługiwana przez dwie pary takich pojazdów prowadzi z Náchodu
przez Kudowę, Karłów do Radkowa i dalej do Wambierzyc,
Ścinawki i czeskiego Broumova przez dawne przejście graniczne Tłumaczów/Otovice. Cyklobusy te kursują w weekendy i święta od maja do końca września, a w okresie wakacji (koniec czerwca–koniec sierpnia) – codziennie. Druga
linia – obsługiwana przez Arriva Východní Čechy – prowadzi ze schroniska Masaryková chata koło Deštné v Orlických
horách do Novego Města nad Metují przez Mostowice,
Lasówkę, Zieleniec, Zielone-Ludowe, Lewin Kłodzki,
Kudowę-Zdrój (gdzie zatrzymuje się tylko przy stacji kolejowej, nie wjeżdża do zdrojowej części miasta) i Náchod.
Autobusy (jedna para) kursują na niej w soboty, niedziele
i święta od maja do końca września. Czeski przewoźnik jako
jedyny zapewnia więc komunikację w dolinie Dzikiej Orlicy
(dawniej docierał także na Przełęcz Spaloną; por. [13]).
Codzienne – poza niedzielami – połączenie Kłodzka
z Náchodem utrzymuje też PKS Kłodzko (jedna para). Biorąc
pod uwagę dość wczesne godziny wyjazdu z Kłodzka i powrotu z Náchodu, a także brak realizacji kursu w niedzielę,
można wnioskować, że ta oferta jest skierowana nie tyle do
turystów, ile do mieszkańców chcących zrobić zakupy u naszych południowych sąsiadów.

Dostępność wewnętrzna ziemi kłodzkiej w zakresie
komunikacji kolejowej
Zmiany wewnętrznej dostępności komunikacyjnej ziemi
kłodzkiej (zarówno kolejowej, jak i autobusowej – por.
część drugą opracowania) warto prześledzić w dłuższym
przedziale czasowym, by ukazać rozwój oferty w pierwszych dziesięcioleciach po II wojnie światowej, a potem niekorzystne ograniczenia, jakie pojawiły się pod koniec okresu komunistycznego i po transformacji ustrojowej w Polsce.
Paradoksalnie, wiele miejsc o znaczeniu turystycznym było
najlepiej osiągalnych dla osób niezmotoryzowanych w latach 60. i 70. XX wieku, czyli w okresie, gdy dostępność
tych terenów była formalnie ograniczona z racji położenia
w strefie przygranicznej. Znaczna część wyższych partii
gór otaczających Kotlinę Kłodzką – zależnie od okresu
– była w ogóle zamknięta dla osób postronnych lub wejście tam wymagało specjalnych przepustek. Związany był
z tym lokalny niedobór bazy noclegowej i gastronomicznej,
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a także ograniczona sieć szlaków turystycznych. Z reguły
nie wyznaczano ich w pasie pomiędzy granicą państwową a najbliższą drogą publiczną, co w pewnych regionach
wykluczało z eksploracji turystycznej pokaźną część pasm.
Do nielicznych wyjątków w tym względzie na ziemi kłodzkiej należało: 1) dojście do schroniska „Na Śnieżniku” (w
rzeczywistości leżącego pod szczytem), 2) wyznaczony
po 1956 roku niebieski szlak pieszy z Międzylesia przez
Halę pod Śnieżnikiem (i wspomniane schronisko), Stary
Gierałtów do Lądka-Zdroju, który jednak na żadnym odcinku nie przebiegał samą granicą, oraz 3) wytyczony w latach 1965–1967 krótki szlak z Hali pod Śnieżnikiem na
szczyt Śnieżnika (dopiero w latach 70. XX wieku udało się
go przedłużyć – prowadząc w dużym stopniu przecinką
graniczną – do Międzylesia w jedną stronę i do Orłowca
koło Lądka-Zdroju w drugą) [14].
Ziemia kłodzka – pomimo górskiego położenia – przed
II wojną światową cechowała się dość gęstą siecią linii kolejowych. Tworzyła ją główna linia z Wrocławia8 przez
Kamieniec Ząbkowicki, Kłodzko, Krosnowice do Między
lesia (dalej do ówczesnej Czechosłowacji) i sześć bocznych
tras: Kłodzko – Kudowa-Zdrój, Krosnowice – Stronie
Śląskie, Kłodzko – Ścinawka Średnia – Wałbrzych, Ścinaw
ka Średnia – Radków, Ścinawka Średnia – Tłumaczów (dalej do Czechosłowacji), Ścinawka Średnia – Srebrna Góra –
Dzierżoniów Śląski. W przypadku ostatniej z wymienionych
linii w związku z kryzysem gospodarczym i dramatycznym
spadkiem przewozów towarowych i osobowych w 1931
roku wstrzymano kursowanie na odcinku Wolibórz–
Srebrna Góra, a niecały rok później – między Ścinawką
Średnią a Woliborzem. Ostatecznie w 1933 roku rozebrano
odcinek zębaty przez Przełęcz Srebrną [8, 15]. Po przejęciu
tej sieci w 1945 roku przez Polaków została ona dość szybko uruchomiona, osiągając zakres z czasów niemieckich
(poza linią do Tłumaczowa, która była – i to tylko częściowo – wykorzystywana do przewozów towarowych oraz zlikwidowanym odcinkiem przez Przełęcz Srebrną; na ostatniej z wymienionych linii ruch pasażerski przywrócono
w 1949 roku jedynie na odcinku Ścinawka Średnia–
Wolibórz). Taki stan utrzymał się z niewielkimi tylko ograniczeniami w zasadzie aż do lat 80. XX wieku.
Biorąc pod uwagę okres pierwszych 20 lat po zakończeniu wojny (tabela 3), długość linii kolejowych i liczba
przystanków zmieniały się – a konkretnie wzrastały – tylko w pierwszych pięciu latach, przy czym nie były to jakieś znaczące zmiany. Można powiedzieć, że na badanym
terenie koleje polskie przejęły od niemieckich sieć w dużym stopniu zdatną do eksploatacji i tylko krótkie odcinki (łącznie 18 km) wymagały jakichś większych napraw
lub remontów koniecznych do uruchomienia pociągów.
W tym okresie na terenie ziemi kłodzkiej (i obecnego powiatu kłodzkiego) znajdowały się trzy powiaty: Bystrzyca
Kłodzka, Kłodzko, Nowa Ruda, z których najdłuższą siecią i największą liczbą przystanków odznaczał się drugi,
8

Dla okresu przed II wojną światową stosuje się współczesne, polskie odpowiedniki
nazw miejscowości i stacji.
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najmniejszą zaś – pierwszy. Większe zmiany dotyczą liczby uruchamianych pociągokilometrów i par pociągów na
dobę. W latach 1946–1965 odnotowano dla trzech powiatów łącznie ponad dwukrotny wzrost liczby pociągokilometrów na dobę, a liczba par pociągów – w związku
ze zwiększeniem się ogólnej długości linii – wzrosła nieco
mniej niż dwa razy. We wszystkich powiatach nastąpił też
spadek wartości obu wskaźników w 1960 roku względem
1955, jednak już w 1965 roku w powiatach Bystrzyca
Kłodzka i Kłodzko przekroczyły one stan z 1955, co łącznie dla całego regionu dało też taką tendencję. Warto
zwrócić uwagę, że od połowy lat 50. XX wieku po liniach
kolejowych ziemi kłodzkiej kursowało około 7 par pociągów na dobę, co jest ofertą dość atrakcyjną, zważywszy na
górskie położenie regionu i umiarkowaną gęstość zaludnienia. Wyraźne gorszą ofertą przez cały analizowany
okres odznaczał się powiat Bystrzyca Kłodzka, gdzie pasażerowie mieli do dyspozycji średnio około 5 par pociągów na dobę. Wynika to jednak z peryferyjnej lokalizacji
i przebiegu tędy tylko dwóch, ślepo zakończonych linii
(do Stronia Śląskiego i Międzylesia, przy czym ta druga
miała przedłużenie do ówczesnej Czechosłowacji, jednak
niewykorzystywane w regularnym ruchu pasażerskim).
Najlepszą częstotliwość miały pociągi w powiecie
Kłodzko, gdzie znajdował się węzeł tras rozchodzących się
w pięciu kierunkach. W kolejnych latach długość linii obsługiwanych przez pociągi pasażerskie nie ulegała zmianie, częstotliwość zaś utrzymywała się na podobnym poziomie. Dopiero od lat 70. XX wieku (a na większą skalę
od lat 80. XX wieku) zaczęto ograniczać ofertę, co wynikało m.in. z wyeksploatowania infrastruktury, na której
utrzymanie i remonty nie przeznaczano odpowiednich
środków. W efekcie znacznie spadała prędkość pociągów,
co czyniło je mało atrakcyjnymi w porównaniu z rozbudowywaną komunikacją PKS [8]. W 1972 roku zlikwidowano pociągi pasażerskie na odcinku ze Ścinawki Średniej
do Woliborza, a w 1988 roku – na linii do Radkowa [15].
Kolejne ograniczenia przypadły już na początek XXI wieku, kiedy pociągi pasażerskie na stałe (jak dotąd) zniknęły
z trasy do Stronia Śląskiego (od marca 2004 roku), a czasowo – z linii do Kudowy-Zdroju (kwiecień – czerwiec 2006,
marzec 2010 – czerwiec 2013) i Wałbrzycha Głównego
(kwiecień 2006 – czerwiec 2007, wrzesień 2007 – styczeń
2009).
Obecnie pociągi pasażerskie kursują na ziemi kłodzkiej
na trzech liniach zbiegających się w stolicy regionu (wymienione zostały wszystkie stacje i przystanki na terenie powiatu oraz wybrane poza nim – wyróżnione kursywą):
• Wrocław Główny – … – Kamieniec Ząbkowicki – … –
Bardo Śląskie – Ławica – Kłodzko Główne – Kłodzko
Miasto – Krosnowice – Gorzanów – Bystrzyca
Kłodzka – Bystrzyca Kłodzka Przedmieście – Długopole-Zdrój – Domaszków – Roztoki Bystrzyckie –
Międzylesie – granica PL/CZ (dalej do Lichkova, Letohradu i Ustí nad Orlicí);
• Kłodzko Główne – Bierkowice – Gorzuchów Kłodzki
– Ścinawka Średnia – Nowa Ruda – Nowa Ruda

Tabela 3
Rozwój komunikacji kolejowej na ziemi kłodzkiej w latach 1946–1965
Powiaty

Lata

Długość linii
(w km)

Liczba
przystanków

Liczba pociągokilometrów
na dobę

Średnio
liczba par
pociągów
na dobę

Bystrzyca
Kłodzka

1946
1950
1955
1960
1965

41
48
48
48
48

12
12
12
12
12

218
452
478
450
532

2,7
4,7
5,0
4,7
5,5

Kłodzko

1946
1950
1955
1960
1965

74
74
74
74
74

16
16
16
16
16

604
1078
1192
1058
1280

4,1
7,3
8,0
7,1
8,6

Nowa Ruda

1946
1950
1955
1960
1965

39
50
50
50
50

11
15
14
15
15

354
596
746
728
728

4,5
6,0
7,5
7,3
7,3

Łącznie

1946
1950
1955
1960
1965

154
172
172
172
172

39
43
42
43
43

1176
2126
2416
2236
2540

3,8
6,2
7,0
6,5
7,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie [16]

Przedmieście – Zdrojowisko – Ludwikowice Kłodzkie – Świerki Dolne – Bartnica – … – Jedlina-Zdrój
– … – Wałbrzych Główny;
• Kłodzko Nowe (posterunek odgałęźny) – Kłodzko
Książek – Kłodzko Zagórze – Stary Wielisław – Polanica-Zdrój – Szczytna – Duszniki-Zdrój – Kulin
Kłodzki – Lewin Kłodzki – Kudowa-Zdrój.
Pierwsza z linii z perspektywy turystycznej ma większe
znaczenie w zakresie dostępności zewnętrznej (por. poprzedni rozdział), na terenie powiatu nie przebiega bowiem
– poza historycznymi miastami (Kłodzko, Bystrzyca
Kłodzka, Międzylesie) – przez obszary szczególnie atrakcyjne. Poprowadzono ją bowiem osią Kotliny Kłodzkiej
i Rowu Górnej Nysy Kłodzkiej, czyli przez tereny słabo
urzeźbione i dość gęsto zasiedlone9, co było korzystne z perspektywy wytyczania trasy kolejowej, nie stanowi zaś znaczącego potencjału dla turystyki (poza widokami na otaczające góry). Linia ta zapewnia raczej dojazd do miejsc przesiadki na komunikację autobusową (Kłodzko, Bystrzyca
Kłodzka, w ograniczonymi stopniu Międzylesie), ewentualnie kolejową (Kłodzko). Przez zdecydowanie bardziej atrak
cyjne turystycznie tereny wiodą dwie pozostałe linie – druga udostępnia Wzgórza Włodzickie, ale w szczególności
południowy skłon Gór Sowich, a trzecia – pogranicze Gór
Stołowych na północy oraz Gór Bystrzyckich i Orlickich na
południu. Obie trasy poprowadzone są w trudnym terenie,
stąd odznaczają się licznymi wysokimi wiaduktami (część
dodatkowo zbudowanych po łuku) i tunelami [17, 18, 19].
9

Wyjątkiem jest północny odcinek poprowadzony po wschodnim zboczu przełomowego odcinka doliny Nysy Kłodzkiej między Ławicą a Bardem, przy czym najbardziej widowiskowa i w miarę łatwo dostępna dla turystów część przełomu leży
już w sąsiednim powiecie (okolice Barda w powiecie ząbkowickim), zaś przystanek
kolejowy w Ławicy położony jest już poza węższym odcinkiem doliny i nie prowadzą tędy żadne szlaki turystyczne.
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Odcinki między Dusznikami-Zdrojem a Lewinem Kłodzkim
oraz między Nową Rudą a Wałbrzychem są uważane za
jedne z najładniejszych w Polsce, stąd urządzane są tam co
jakiś czas przejazdy pociągów specjalnych i imprezy dla
osób fotografujących kolej. Wymienione względy powodują, że tym bardziej cieszy przywrócenie kursowania pociągów na tych dwóch liniach, co miało miejsce z inicjatywy
władz wojewódzkich (obsługują je Koleje Dolnośląskie). Co
jakiś czas odżywa pomysł reaktywacji linii do Stronia
Śląskiego przez Lądek-Zdrój10, a na odtworzenie tras ze
Ścinawki Średniej do Radkowa oraz do Srebrnej Góry przez
Wolibórz nie ma już szans.
Częstotliwości i godziny kursowania pociągów na trzech
użytkowanych trasach są na ogół dość korzystne dla turystów (w akapicie tym nie uwzględnia się sezonowych składów TLK). Najwięcej pociągów pojawia się na odcinku
z Kłodzka do Kamieńca Ząbkowickiego, gdzie kursują zarówno Przewozy Regionalne w relacji Wrocław Główny –
Kłodzko Główne (większość składów kontynuuje jazdę dalej na południe), jak i Koleje Dolnośląskie w relacji Legnica
– Kłodzko Główne (niektóre kursy do/z Kudowy-Zdroju
lub Międzylesia) oraz Wrocław Główny–Kudowa-Zdrój.
Na odcinku tym pojawia się łącznie 17 par pociągów dziennie, zarówno w dni robocze, jak i w weekendy (niektóre
składy nie zatrzymują się na przystanku w Ławicy)11. Drugą
pod względem częstotliwości jest trasa z Kłodzka do
Międzylesia, gdzie kursuje dziesięć par pociągów w dni robocze i soboty oraz dziewięć w niedziele, z czego trzy przedłużone do Lichkova w Republice Czeskiej12. W dni robocze i w niedziele dodatkowo jeden wieczorny pociąg jedzie
tylko do Bystrzycy Kłodzkiej Przedmieścia, wracając na
drugi dzień rano. Na linii do Polanicy, Dusznik i Kudowy
pasażerowie mają codziennie do dyspozycji siedem par pociągów, a do Nowej Rudy i dalej do Wałbrzycha Głównego
kursuje siedem par w dni robocze i sześć w dni wolne13. Na
głównej trasie o przebiegu południkowym duża częstotliwość powoduje, że turyści nie mają problemów z dopasowaniem pociągów do swoich potrzeb. Nieco gorzej sytuacja
wygląda na dwóch pozostałych liniach, choć – jak podkreślono wyżej – zauważalna jest ostatnio poprawa. Zaletą są dobre skomunikowania w Kłodzku (a także – już z perspektywy dostępności zewnętrznej – w Wałbrzychu Głównym;
gorzej sytuacja wygląda w Kamieńcu Ząbkowickim). Wadą
jest z kolei to, że część pociągów od strony Wałbrzycha
i Kamieńca Ząbkowickiego zaczyna/kończy bieg na dworcu
10

W 2015 r. Przewozy Regionalne uruchomiły InterRegio Bus z Kłodzka do Stronia
Śląskiego przez Lądek-Zdrój, ale oferty nie powtórzono już w kolejnym roku.

11

Dane według rozkładu jazdy obowiązującego od 11.12.2016 r. Wcześniejszy rozkład przywidywał 18 par pociągów w dni robocze i 16,5 w weekendy (dodatkowy
pociąg z Wrocławia w góry w sobotę rano i do Wrocławia w niedzielę wieczorem).

12

Dane zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym od 11.12.2016 r. Wcześniejszy
rozkład zakładał 9 par pociągów w dni robocze i 7,5 w weekendy, z czego 4 przedłużone do Republiki Czeskiej. Zauważalna jest więc poprawa oferty w ramach ziemi
kłodzkiej, ale pewne pogorszenie w zakresie komunikacji transgranicznej.

13

W przypadku tych kierunków w rozkładzie obowiązującym od 11.12.2016 r. także zwiększono liczbę połączeń. Wcześniej do Kudowy-Zdroju udawało się 6 par
pociągów w dni robocze i 4–5 par w dni wolne, a do Wałbrzycha – 5 par w dni
robocze i 4 w dni wolne.
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Kłodzko Główne, które położone jest ponad 1 km od centrum miasta i około 1,5 km od dworca autobusowego, zlokalizowanego z kolei przy stacji Kłodzko Miasto14.
Wszystkie inne pociągi zatrzymują się na obu przystankach. Brak powiązania przystanków kolejowych i autobusowych dotyczy niestety większości miejscowości ziemi
kłodzkiej, a jest szczególnie dotkliwy w:
• Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie turyści przesiadają się z pociągów na autobusy jadące w Masyw Śnieżnika i Góry
Bystrzyckie – niezbędne przejście około 400 lub 500 m;
• Międzylesiu, skąd autobusy udają się w Masyw Śnieżnika i do dawnego przejścia granicznego w Boboszowie – odległość około 1 km;
• Nowej Rudzie, w której trasy autobusów są dość
skomplikowane i by dotrzeć ze stacji na właściwy
przystanek trzeba przejść przynajmniej 500 m.
Należy też zwrócić uwagę na oddalenie dworców od
uzdrowiskowych części miejscowości we wszystkich czterech kurortach obsługiwanych obecnie przez kolej (odległość od 1 do prawie 2 km). Szczególnie niekorzystna sytuacja jest w Długopolu-Zdroju, gdzie trzeba przejść co
prawda tylko niecały 1 km, ale częściowo przez las,
a w miejscowości nie ma taksówek.

Wskaźniki obsługi komunikacyjnej ziemi kłodzkiej
Po rozwoju sieci połączeń autobusowych w pierwszych dziesięcioleciach po II wojnie światowej i jednoczesnym utrzymaniu w przybliżeniu stanu komunikacji kolejowej sprzed
1945 roku ziemia kłodzka w latach 60. i 70. XX wieku należała do lepiej skomunikowanych regionów Polski. Co prawda według danych z 1965 roku (tabela 4) powiat Bystrzyca
Kłodzka z 6,1 km linii kolejowych na 100 km2 należał do
gorzej rozwiniętych, ale już powiaty Kłodzko i Nowa Ruda
z 14–15 km linii kolejowych na 100 km2 trzeba uznać za
bardzo korzystnie się wyróżniające (zbliżone wartości występowały na Śląsku, w Wielkopolsce, na Pomorzu Wschodnim
i Kujawach). Natomiast jeśli weźmie się pod uwagę inne
wskaźniki, to już wszystkie trzy powiaty lokowały się wśród
najlepiej, a przynajmniej umiarkowanie rozwiniętych regionów (ale zawsze Bystrzyca Kłodzka znajdowała się na
trzecim miejscu, z wyjątkiem liczby autobusokilometrów
przypadających na 1000 mieszkańców – po tym względem
miała drugą pozycję po Kłodzku, co wynikało ze słabego
zasiedlenia górskich fragmentów południowej części ziemi
kłodzkiej). Gęstość sieci autobusowej w powiatach Kłodzko
i Nowa Ruda była porównywalna z rejonem jeleniogórskim,
14

W czasach PRL-u istniał plan rozbudowy stacji Kłodzko Miasto tak, by pociągi pasażerskie mogły zaczynać/kończyć swój bieg tu, a nie na dworcu Kłodzko Główne.
Poza istniejącym obecnie dwukrawędziowym peronem na torach przelotowych
miały powstać kolejne perony i ślepo zakończone tory do obsługi pociągów do
Międzylesia, Kudowy-Zdroju i Stronia Śląskiego, a także dodatkowe tory odstawcze.
W tym celu zbudowano nawet nasyp z miejscem pod dodatkowe perony oraz tunel
pieszy. Planowano też wzniesienie budynku dworcowego, który ostatecznie także nie
powstał, a sprzedaż biletów prowadzono do niedawna w niewielkim pawilonie na
jedynym istniejącym peronie (w 2016 r. kasa została zlikwidowana). Rozbudowa ta
pozwoliłaby na stworzenie kompleksowego punktu przesiadkowego między koleją
i autobusami lokalnymi, wyposażonego w odpowiednią infrastrukturę.
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okolicami Wrocławia i Trójmiasta oraz niektórymi fragmentami Górnego Śląska. Pod względem gęstości przystanków
kolejowych i autobusowych powiat Nowa Ruda należał do
czołówki w Polsce, uzyskując wynik zbliżony do Wrocławia
i Wałbrzycha. Pod względem natężenia ruchu autobusów
(autobusokilometry w ciągu doby na 100 km2) do najlepszych w kraju należał z kolei powiat Kłodzko (prześcigały
go duże miasta, okolice Warszawy, Konina, Krakowa i fragmenty Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego). W związku
z mniejszą gęstością sieci trzy analizowane powiaty wypadały
nieco mniej korzystnie pod względem natężenia ruchu pociągów pasażerskich, choć Kłodzko i Nowa Ruda osiągnęły
wynik dość wysoki nawet na tle Dolnego i Górnego Śląska
czy Wielkopolski [16]. W związku ze znacznymi ograniczeniami oferty komunikacji zbiorowej pod koniec XX wieku
ziemia kłodzka spadła w tego typu rankingach i do dzisiaj nie
odbudowała swojej pozycji, nawet pomimo poprawy z ostatnich lat, związanej m.in. z wejściem na lokalny rynek Kolei
Dolnośląskich i prywatnych przewoźników autobusowych.
Nadal jest też zauważalna dysproporcja pomiędzy gorzej
rozwiniętą komunikacją w południowej i wschodniej części
regionu względem fragmentów zachodniego i północnego,
choć ten ostatni stracił na znaczeniu w następstwie osłabienia kontaktów z Wałbrzychem oraz upadkiem przemysłu
w Nowej Rudzie i okolicach.
Tabela 4
Wskaźniki obsługi komunikacyjnej ziemi kłodzkiej w 1965 roku
Na 1000
mieszkańców
przypada

Na 100 km2 przypada

pociągokilometrów
w ciągu doby

autobusokilometrów
w ciągu doby

422

112

702

248 1117

170

764

Nowa Ruda

15,0

37,2 52,2

4,5 16,6 20,1

218

130

562

linii kolejowych

razem

68

3,1 12,4 15,5

autobusowych

1,5 10,5 12,0

35,2 49,5

kolejowych

25,7 31,8

14,3

Bystrzyca Kłodzka

razem

6,1

Kłodzko

Powiat

dróg z komunikacją
autobusową

autobusokilometrów
w ciągu doby

przystanków
pociągokilometrów
w ciągu doby

kilometrów

940

Źródło: [16]

Podsumowanie
Ziemia kłodzka ze względu na swoje położenie odznacza się
specyficzną dostępnością komunikacyjną. Jednocześnie jest
to obszar dużego ruchu turystycznego, w związku z czym
oferta komunikacji publicznej powinna uwzględniać potrzeby zarówno mieszkańców, jak i osób odwiedzających ten rejon Polski. W przypadku dostępności zewnętrznej badanego
obszaru zachodzi wzajemne uzupełnianie się komunikacji
kolejowej i autobusowej, przy czym – co jest zaskakujące –
ta pierwsza obsługuje głównie bliższe sąsiedztwo powiatu
kłodzkiego (głównie województwo dolnośląskie), natomiast
ta druga dociera do miejsc bardziej odległych, także położonych w Polsce północnej i wschodniej. Jedynie sezonowo
na analizowanym terenie pojawiają się pociągi dalekobieżne spółki PKP Intercity zapewniające dostępność z centralną i północną częścią kraju. Jeśli zaś chodzi o komunikację

z Republiką Czeską, to jest ona uwarunkowana infrastrukturalnie. Linia kolejowa przecina granicę tylko na południu
regionu, stąd tam za połączenia międzynarodowe odpowiada kolej, natomiast na pograniczu zachodnim, bardziej
znaczącym pod względem turystycznym, tę rolę pełnią
autobusy. Kiedy pod względem dostępności zewnętrznej tego terenu sytuację można ocenić więc jako dość dobrą, to dostępność wewnętrzna jest bardzo zróżnicowana.
Komunikacja kolejowa, która w ostatnich latach – po okresie kryzysu na przełomie XX i XXI w. – ulega na badanym obszarze systematycznej poprawie, zapewnia dostęp
tylko do pewnej części regionu. Linie kolejowe pokrywają
się z głównymi osiami komunikacyjnymi i obsługują największe miejscowości, ale niekoniecznie wszystkie miejsca
zainteresowania turystycznego. Reszta obszaru – położona
często na obszarach górskich, a więc bardziej peryferyjnie,
ale też atrakcyjnie z perspektywy turystyki – zdana jest na
komunikację autobusową.
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Autobusowy transport publiczny
w Krakowie na tle najlepszych
światowych systemów komunikacji
miejskiej oraz ocena wpływu
jego modernizacji na wielkość
emisji zanieczyszczeń1
Streszczenie: Transport publiczny ma kluczowe znaczenie dla mobilności w mieście. Powinien być wydajny i ekologiczny. W artykule
przedstawiono przegląd najefektywniejszych systemów miejskiego
transportu publicznego na świecie. Prowadzona od wielu lat modernizacja systemu transportu miejskiego w Krakowie, polegająca między
innymi na ciągłym unowocześnianiu floty autobusów należących do
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA oraz Mobilis group Sp. z o.o. Kraków, przyczynia się do ciągłej poprawy usług przewozowych oraz wzrostu ekologiczności taboru. Opisane w artykule wyniki badań nad emisją zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza
powodowaną przez flotę autobusów komunikacji miejskiej w latach
2010–2015 wskazują na ciągłą redukcję ilości emitowanych z autobusów zanieczyszczeń, co wpływa na poprawę złej jakości powietrza
w Krakowie.
Słowa kluczowe: komunikacja miejska, autobusowy transport publiczny, zanieczyszczenie powietrza, niskoemisyjny transport, polityka
transportowa.

Wprowadzenie
Jednym z najistotniejszych i dominujących procesów, jakie
mają miejsce w dzisiejszych czasach w przestrzeni społeczno-gospodarczej Europy i świata, jest urbanizacja aglomeracji miejskich, związana z rosnącym udziałem ludności
w nich zamieszkującej [1]. Jest ona definiowana najczęściej jako „proces kulturowo-cywilizacyjny mający swój
wyraz w rozwoju miast, wzroście ich liczby, powiększaniu
powierzchni miast, postępującej koncentracji ludności na
terenie miast i w najbliższej ich strefie, upowszechnianiu
się pozarolniczych źródeł utrzymania ludności, akceptacji
i przyswajaniu miejskich standardów, zwyczajów itp.” [2].
Priorytetowe znaczenie w aglomeracjach miejskich ma dobrze zorganizowany i rozplanowany system transportowy,
a szczególnie system transportu miejskiego mający na celu
umożliwienie mobilności zarówno pasażerów, jak i ładunków [3]. Konieczność łatwej i szybkiej mobilności wiąże
się z codziennym przemieszczaniem się mieszkańców do
szkoły, pracy, ale także i miejsc, które oferują usługi z za1
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kresu rekreacji, rozrywki, handlu itp. [4, 5]. O popycie na
publiczne usługi komunikacyjne decydują kwestie związane ze specyfiką podróży, wśród których wyróżnić należy komfort, bezpieczeństwo, czas podróży, wszelakie udogodnienia oraz estetykę. Coraz częściej podróżni oczekują
od transportu publicznego, aby był również ekologiczny.
Potrzeba ograniczania wpływu transportu drogowego na
środowisko, a szczególnie na jakość powietrza, stanowi poważne wyzwanie dla aglomeracji miejskich, które z powodu wzmożonego w ostatnich latach ruchu samochodowego
poddawane są olbrzymiej antropopresji [6, 7]. Zagadnienia
zrównoważonego transportu zajmują istotne miejsce w prawodawstwie Unii Europejskiej [8, 9]. Regulowane są miedzy innymi problemy zarządzania infrastrukturą drogową
(Directive 2008/96/EC), wykorzystania energii odnawialnej w transporcie (Renewable Energy Directive 2009/28/
EC) czy wielkość dopuszczalnych emisji z transportu drogowego (Clean Vehicle Directive 2009/33/EC).
W artykule przedstawiono przegląd najlepszych systemów komunikacji zbiorowej funkcjonujących w aglomeracjach miejskich na świecie wraz z ich krótką charakterystyką. Na ich tle opisano krakowską politykę transportową.
Szczególną uwagę zwrócono na aspekt ekologiczny funkcjonowania krakowskiej floty autobusów miejskich, prezentując wyniki badań w zakresie oceny wielkości emisji
zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza powodowanej przez flotę autobusów na przestrzeni lat 2010–2015.

Przykłady najlepszych systemów transportu publicznego
na świecie
Do środków systemu transportu publicznego umożliwiających lądową komunikację pasażerską należy zaliczyć autobusy miejskie, tramwaje, trolejbusy, kolej aglomeracyjną,
pociągi pasażerskie oraz metro. Każde większe miasto czy
aglomeracja miejska posiada własny system transportowy,
jednakże bez wątpienia najlepiej sprawdzające się systemy transportu publicznego na świecie zaprojektowane są
przede wszystkim w krajach dobrze rozwiniętych i oparte głównie na infrastrukturze szynowej projektowanej pod
metro. Systemy te gwarantują szybkie przemieszczanie się
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ludzi oraz towarów, przez co są atrakcyjniejsze i bardziej
ekologiczne niż np. transport samochodowy.
Przeprowadzono wiele badań mających na celu próbę
oceny funkcjonowania różnych systemów transportowych
na świecie. Eksperci przeprowadzający analizę dla World
Knowing w oparciu o wskaźnik wykorzystania transportu
publicznego w poszczególnych krajach stwierdzili, że najlepiej sprawdzającymi się systemami transportowymi są systemy europejskie, północno-amerykańskie oraz funkcjonujące w niektórych krajach azjatyckich [10]. Do państw
znajdujących się w pierwszej dziesiątce, których miasta posiadają najlepsze systemy transportowe zaliczyli odpowiednio: Hongkong, Singapur, Zjednoczone Emiraty Arabskie,
Holandię, Szwajcarię, Japonię, Niemcy, Francję, Hiszpanię
oraz Wielką Brytanię. Ocena ta została przedstawiona na
początku 2016 roku.
Innej oceny dokonał Marc Voyer, przedstawiając dziesięć
miast z najlepszym systemem transportu publicznego [11].
W miastach tych komunikacja pasażerska opiera się głównie
na transporcie szynowym, tj. metrze i kolei miejskiej.
Dokonując swojej oceny, Voyer wziął pod uwagę korelację metra z połączeniami między różnymi środkami transportu, czas
podróży, czas funkcjonowania w ciągu doby, bezpieczeństwo,
niezawodność, czystość środków transportu, udogodnienia
elektroniczne oraz dodatkowe korzyści wynikające z korzystania z komunikacji publicznej. Miasta, które wymienia to:
• Kopenhaga, Dania – od 2002 roku pasażerowie mogą
korzystać z komfortowego i niezawodnego metra, które
dzięki duńskiej kulturze cieszy się renomą z uwagi na
utrzymywaną w nim czystość. Ponadto ten system
transportowy słynie z najbardziej niezawodnych i najbezpieczniejszych środków transportu w Europie. Metro
składające się z dwóch linii (21 km) jest skomunikowane z koleją miejską, której funkcjonowanie koordynuje
najlepszy system komputerowy, co umożliwia sprawny,
bezkolizyjny dojazd do centrum miasta. Komunikację
po mieście umożliwiają także autobusy tradycyjne, autobusy wodne (poruszające się kanałami wodnymi) oraz
rowery (jeden z najpopularniejszych środków transportu
w Kopenhadze) i taksówki [11, 12, 13];
• Berlin, Niemcy – do dyspozycji pasażerów pozostaje
system naziemnej szybkiej kolei miejskiej (S-Bahn – 16
linii wykraczających poza ścisłe granice Berlina) oraz
podziemny system kolei miejskiej (U-Bahn) składający
się z 9 linii, który w godzinach szczytu odjeżdża co dwie
do pięciu minut, a poza godzinami szczytu – w regularnych interwałach czasu. Stacje oraz tunele, po których
kursuje kolej dla bezpieczeństwa, mają zainstalowane
budki telefoniczne. Ponadto, aby poruszać się po mieście, pasażerowie mogą korzystać z 27 linii tramwajowych, 160 linii autobusowych dziennych i 57 nocnych
oraz taksówek. Popularny jest także transport wodny
(6 linii promowych) oraz rowery [11, 12, 14];
• Hongkong, Chiny – komunikacją masową podróżuje tu
około 90% pasażerów (siedem milionów osób na dobę).
Hongkońska kolej miejska osiąga dobre wyniki w zakresie
bezpieczeństwa oraz punktualności. Zapewnia szereg
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udogodnień dla pasażerów, np. dostęp do zasięgu sieci 3G
dla telefonów i komputerów. Na system komunikacyjny
w mieście składa się 5 linii metra (MTR), 2 linie kolejowe
(EastRail i WestRail), tramwaje, autobusy, mikrobusy, promy oraz taksówki. Większość podróżujących hongkońską
komunikacją miejską używa karty „Octopus”, która umożliwia łatwiejsze płacenie za przejazdy [11, 15, 16];
Nowy Jork, USA – infrastruktura metra w Nowym
Jorku działa 24 godziny na dobę przez cały rok i funkcjonuje od ponad 100 lat. Ponadto do dyspozycji mieszkańców i turystów pozostają także tramwaj linowy,
szybka kolej, połączenia promowe, autobusy, taksówki
oraz rowery. Nowojorskie przedsiębiorstwo komunikacyjne zarządzające metrem, koleją oraz autobusami
sprzedaje kartę MetroCard, która umożliwia szybkie
płacenie za przejazd w tych środkach transportu [11];
Paryż, Francja – paryskie metro ma 116 lat i jest metrem
z największą liczbą stacji i nitek linii na świecie, a podziemna stacja Châtelet – Les Halles jest najbardziej ruchliwą pod względem liczby pasażerów i pociągów stacją
na świecie. Dodatkowo system komunikacji miejskiej zasilają także autobusy (dla których na drogach wydzielone
są specjalne pasy), tramwaje, miejska sieć kolejowa RER,
batobus (autobus wodny) oraz rowery. W Paryżu funkcjonuje specjalna karta miejska „Paris Visite Pass”, która
umożliwia użytkownikom poruszanie się po mieście różnymi środkami transportu publicznego [11, 12, 17, 18];
Seul, Korea – metro w tym mieście jest zintegrowane
z systemem autobusowym (można podróżować na jednym bilecie), przewozi dziennie blisko 8 milionów turystów, jest systemem łatwym i przyjaznym w obsłudze.
Pasażerowie mogą kontrolować czas odjazdu na ekranach LED, na których wyświetlane są informacje w języku koreańskim oraz angielskim, ponadto pasażerowie
mają także dostęp do bezprzewodowego Internetu.
Przemieszczanie się po mieście umożliwiają także wodne
taksówki, szybka kolej miejska oraz rowery. Płatności za
podróż można dokonać za pomocą kart prepaidowych,
które najczęściej występują w formie przyczepianego do
kluczy breloczka [11, 19, 20, 21];
Londyn, Anglia – londyńska podziemna sieć komunikacyjna, potocznie określana jako „The Tube”, jest najstarszą na świecie, liczy ponad 400 km torów (12 linii),
z których spora część jest zlokalizowana na powierzchni.
Metro oferuje sprawną podróż po Londynie dzięki temu,
że jest dobrze skorelowane z węzłami komunikacyjnymi
i takimi środkami transportu, jak autobusy, pociągi,
tramwaje, taksówki. Ponadto metro zaopatrzone jest
w ekrany LED, które wyświetlają informacje o następnych odjazdach. W jednym z ostatnich badań
TripAdvisor podróżni uznali, że londyński system transportowy jest jednym z najlepszych na świecie. Londyń
czycy mogą korzystać z elektronicznej karty miejskiej
„Oyster” służącej do regulowania płatności za przejazdy,
działa jak karta prepaid, a przejazdy realizowane przy jej
użyciu są dużo tańsze niż zakup pojedynczych biletów
[11, 12];
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• Tajpej, Tajwan – podziemna kolej (MRT) w Tajpej to
jeden z najdroższych systemów komunikacyjnych na
świecie. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że zbiera międzynarodowe wyróżnienia za bezpieczeństwo, niezawodność, czystość i jakość, można wysunąć wniosek, że
są to dobrze wydane pieniądze. MRT została zaopatrzona w ekrany LED, na których są wyświetlane komunikaty dla pasażerów w kilku językach, w tym także angielskim. Czystość została osiągnięta poprzez wprowadzenie zakazu spożywania posiłków, żucia gumy czy
palenia papierosów w metrze i na stacjach. Jednakże
najbardziej rozpowszechnionym środkiem transportu
w Tajpej są autobusy, ale podróżowanie nimi dla osób
nie mówiących po chińsku może być sporym problemem, gdyż kierowcy nie mówią po angielsku, a wyświetlane na przystankach komunikaty są też jedynie w języku chińskim. Za podróż, zarówno w metrze, jak i autobusie, można zapłacić przy użyciu karty EasyCard.
Transport miejski w Tajpej kończy pracę przed północą
(przerwa w godzinach 0:00–6:00) [11, 22];
• Moskwa, Rosja – moskiewskie metro to jeden z najstarszych systemów na świecie, zaliczane jest do najbardziej
obciążonych (przewozi dziennie około 7,5 miliona ludzi
dziennie) i uznawane za jedno z najbardziej skutecznych, punktualnych i niezawodnych. Metro zachwyca
swoją architekturą, zwłaszcza stacje wykonane w stylu
barokowym. Od niedawna funkcjonują w Moskwie karty magnetyczne umożliwiające zakup okresowych biletów na podróż metrem. Po stolicy Rosji poruszają się
także autobusy, trolejbusy, tramwaje, kolejka, taksówki
oraz tzw. marszrutki, czyli prywatne 10-osobowe busy
kursujące na najpopularniejszych i najbardziej obleganych trasach w mieście. Na przejazd tymi środkami
transportu obowiązują jednorazowe bilety [11, 12, 23];
• Tokio, Japonia – miasto to posiada najbardziej rozległy
system kolei podziemnej na świecie, dziennie tym środkiem transportu podróżuje średnio 8 milionów pasażerów. W związku z japońską kulturą, która kładzie
ogromny nacisk na higienę w środkach komunikacji,
metro jest czyste, posiada podgrzewane fotele oraz
skomputeryzowany system powiadamiania pasażerów
o odjazdach i przyjazdach w języku japońskim i angielskim. Po Tokio można poruszać się także dobrze zsynchronizowaną czasowo koleją (JR, czyli Japan Railways)
oraz autobusami (stanowiącymi transport uzupełniający
w stosunku do metra i kolei). Mieszkańcy korzystający
regularnie z komunikacji miejskiej mogą zaopatrzyć się
w kartę SUICA lub Passmo, którą mogą doładować dowolną kwotą i przykładać do czytnika, gdy wchodzą i wychodzą z pojazdu [11, 24, 25, 26].
W swojej klasyfikacji Voyer wymienił też miasto, które
szczególnie wyróżnił – Portland w Oregonie. Zostało ono
wymienione ze względu na zaprojektowany tam najbardziej innowacyjny system transportu publicznego w USA.
Aby poruszać się po mieście, pasażerowie mają do dyspozycji mieszankę niezawodnej komunikacji miejskiej – autobu-
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sy, kolej, tramwaje oraz powietrzne kolejki i rowery, które
są ze sobą skorelowane. System autobusowy ma kilka linii,
które osiągają docelowe miejsca na czas przez 7 dni w tygodniu. W centrum miasta jest wyznaczona strefa tzw.
Fareless Square, w której pasażerowie mogą podróżować za
darmo. Ponadto w centrum znajduje się także stacja komunikacyjna, która umożliwia zmianę środka transportu z autobusu na kolej i odwrotnie. Podobnie skorelowana jest
także linia tramwajowa oraz powietrznej kolejki [11].
Porównań najlepszych systemów komunikacji miejskiej
można dokonywać, biorąc pod uwagę różne parametry.
W 2009 roku magazyn „Forbes” opublikował badania przeprowadzone przez profesora Jeffreya Kenworthy z Uniwer
sytetu Murdoch w Perth (Australia) oceniające koszty, jakie
ponosi użytkownik środków transportu, inwestycje władz
w ogólną poprawę komunikacji miejskiej oraz szybkość
i bezpieczeństwo środków transportu, którymi pracownicy
docierają do swoich miejsc pracy [27]. Badania zostały dostosowane do produktu krajowego brutto. Ocena ta jest niezwykle istotna w świetle niniejszej publikacji, gdyż według
oceny profesora Kenworthy’ego na 9. miejscu została wymieniona tutaj infrastruktura komunikacji miejskiej Krakowa.
Znalazła się ona za systemami komunikacji miejskiej takich
rozwiniętych krajów jak: 1. Hongkong (Chiny), 2. Tokio
(Japonia), 3. Chennai (Indie), 4. Dakar (Senegal), 5. Osaka
(Japonia), 6. Londyn (Anglia), 7. Pekin (Chiny), 8. Bombaj
(Indie). Znaczącym uznaniem krakowskiego transportu miejskiego jest wyprzedzenie w tej klasyfikacji Berlina (Niemcy),
który znalazł się na 10. miejscu. Magazyn „Forbes” w swojej
publikacji docenił inwestycje, jakie realizuje miasto Kraków
w celu poprawy jakości systemów drogowych i kolejowych,
podkreślając fakt, że są one niekiedy bardziej zaawansowane
niż w innych dobrze rozwijających się dużych miastach,
a system autobusowy jest nie tylko skutecznym, ale także
tanim środkiem komunikacji miejskiej [27].

Krakowska polityka transportowa
Centralna strefa Krakowa ma strukturę zwartą, charakterystyczną dla zabytkowych miast Europy. W miastach tego
typu nie ma miejsca na większe kompleksy parkingów czy
też arterie kołowe, w związku z czym ważne jest prowadzenie efektywnej polityki transportowej, która określa cele
i rozwiązania dążące do osiągnięcia rozwiniętego, sprawnie
funkcjonującego systemu transportu zbiorowego [28].
Władze Krakowa opracowały i przyjęły politykę zrównoważonego transportu w 1993 roku jako pierwsze miasto
w Polsce, a transport zbiorowy oraz przewóz towarów był
w niej kwestią priorytetową. Najważniejszym celem przyjętego dokumentu strategicznego było utworzenie warunków
dla ekonomicznego, sprawnego, bezpiecznego, a przede
wszystkim ekologicznego przemieszczania się. Nowelizacja
tego dokumentu miała miejsce w 2007 roku i obejmowała
lata 2007–2015 [29]. Priorytetem okazało się wówczas
osiągnięcie poprawy dostępności komunikacyjnej nie tylko
w obrębie miasta, ale także na obszarze metropolitalnym.
Miasto wyznaczyło sobie za cel zapewnienie sprawniejszego
funkcjonowania zrównoważonego systemu transportowego,
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poprawę jakości i wzmocnienie roli transportu zbiorowego oraz zbudowanie zintegrowanego systemu metropolitalnego.
Dla Krakowa, miasta, w którym występują ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń powietrza np. pyłu
PM10, tlenków azotu (NOx), benzo(a)pirenu, stworzenie
atrakcyjnego dla pasażerów, ekonomicznego, a zarazem
ekologicznego systemu transportu publicznego oraz ułatwienie jego dostępności jest kwestią kluczową w działaniach mających na celu poprawę jakości powietrza, zwłaszcza w zakresie ponadnormatywnych stężeń tlenków azotu.
Aspekt ekologiczny taboru obsługującego komunikację
miejską jest zatem w tym wypadku niezwykle istotny.
Obecnie władze miasta przyjęły nową politykę transportową na lata 2016 – 20252, której celem generalnym niezmiennie pozostaje zrównoważony transport, tworzenie warunków
do bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się, przy jednoczesnym ograniczaniu szkodliwego wpływu transportu na
środowisko oraz życie mieszkańców [30]. Cele te mają zostać
osiągnięte poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej
oraz budowę nowej, ułatwienie dostępności do komunikacji
miejskiej oraz budowanie integralności transportu publicznego w skali aglomeracji krakowskiej. Nowa polityka transportowa zawiera elementy, które wynikają z wytycznych projektu CH4LLENGE, którego Kraków, jako jedno z dziewięciu
europejskich miast, jest uczestnikiem. Projekt CH4LLENGE
dotyczy planowania zrównoważonej mobilności i koncentruje
się na wymianie wiedzy (niekiedy dzięki działaniom pilotażowym) oraz asyście w przygotowaniu i wdrażaniu strategii
[31]. Skuteczność wprowadzania polityki zrównoważonego
transportu w Krakowie została potwierdzona pod koniec
2016 roku poprzez nagrodzenie miasta za rewolucję komunikacyjną w centrum. Długość ulic w centralnej części miasta
dostępnych wyłącznie dla pieszych wynosi 3400 metrów. Pod
tym względem Kraków może rywalizować jedynie z Kopen
hagą, która do niedawna znajdowała się na pierwszym miejscu (3200 metrów ulic tylko dla ruchu pieszych). Nagroda za
zmiany w organizacji centrum Krakowa została przyznana
przez jury składające się z przedstawicieli największych europejskich miast, którzy mogą pochwalić się dużymi osiągnięciami w zakresie mobilności [32].

Ekologiczny aspekt modernizacji krakowskiej floty autobusów
w latach 2010–2015
Inwentaryzacji floty krakowskich autobusów dokonano pod kątem przygotowania do obliczeń wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza oraz
oceny jej zmian na przestrzeni lat 2010–2015. Wszelkie
podejmowane przez przedsiębiorstwa przewozowe inwestycje mające na celu odmłodzenie taboru były skutkiem
prowadzonej polityki transportowej miasta oraz uczestnictwa przedsiębiorstw (głównie Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego SA) w projektach unijnych zapewniających fundusze na zakup nowych, ekologicznych pojazdów.
2

Nowa polityka transportowa została przyjęta przez radę miasta Krakowa 8 czerwca 2016 roku.

Największa część sieci komunikacji publicznej oraz pojazdów kursujących po aglomeracji krakowskiej eksploatowana jest przez MPK SA (do 2014 roku ponad 94% całkowitej floty krakowskich autobusów). W wyniku wprowadzonej demonopolizacji rynku usług przewozowych od 2008
roku po krakowskich drogach poruszają się także autobusy
firmy Mobilis group Sp. z o.o., których udział w 2014 roku
wzrósł do blisko 12%.
Wyniki badań prowadzonych na świecie wskazują, że głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w miastach i aglomeracjach miejskich stał się transport drogowy. W związku
z powyższym aspekt ekologiczny eksploatowanych w aglomeracji krakowskiej autobusów ma priorytetowe znaczenie
ze względu na rejestrowane problemy z jakością powietrza,
a zwłaszcza ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego
PM10, benzo(a)pirenu oraz tlenków azotu (NOx).
Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie, jak
modernizacje eksploatowanej na krakowskich drogach floty
autobusów wpłyną na redukcję emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza. Wyniki obliczeń wielkości emisji przedstawione w artykule oszacowano za pomocą oprogramowania COPERT 4, który został opracowany na
Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach, w oparciu o metodykę CORINAIR (Europejska Agencja Środowiska, EEA)
[33, 34]. Zmieniającą się na przestrzeni lat liczbę autobusów
wraz z ich klasyfikacją w zależności od typu pojazdu (midi,
standardowy, przegubowy) oraz spełniającej przez jego silnik
normy emisji spalin przedstawia rysunek 1.
Aby przeanalizować kierunki modernizacji taboru głównego krakowskiego przewoźnika (MPK SA) na przestrzeni
lat 2010–2015, w pierwszej części scharakteryzowano stan
floty eksploatowanych autobusów w 2010 roku.
W trzech zajezdniach autobusowych w 2010 roku znajdowało się łącznie 514 pojazdów (w tym jeden pojazd odrestaurowany zaliczany jako zabytek), przejeżdżających po aglomeracji krakowskiej blisko 38 mln kilometrów. Większość pojazdów była już niskopodłogowa, pojazdy z wysoką podłogą
stanowiły niecałe 5,5% całej floty. Największą grupę pojazdów poruszających się po krakowskich drogach stanowiły autobusy spełniające obowiązującą od 2000 roku normę emisji
spalin Euro III (około 34%), z czego w większości były to
autobusy przegubowe (blisko 43% pojazdów z silnikami spełniającymi normę emisji spalin Euro III), pozostały
udział w równej części przypadał na autobusy standardowe
oraz typu midi. Drugą, prawie równoliczną grupą eksploatowanych pojazdów, były autobusy z silnikami Euro II (wejście
normy w życie – 1996 rok), stanowiące blisko 32,5% całości
floty, z czego w zdecydowanej większości były to autobusy
standardowe (około 65% z wszystkich eksploatowanych pojazdów z silnikiem Euro II). Ponad 14% floty stanowiły pojazdy z silnikami Euro I (normy obowiązującej od 1993 roku),
blisko 12,5% to pojazdy z silnikiem Euro V (normy obowiązującej od 2009), a około 4,5% to pojazdy spełniające wymagania EEV. Spełnienie wymagań EEV było dobrowolne dla
posiadaczy pojazdów, a normy emisji spalin obowiązujące dla
EEV mieściły się między wymaganiami Euro V i Euro VI.
Pojazdy z silnikami Euro IV, poruszające się po krakowskich
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Rys.1. Liczba poszczególnych typów autobusów miejskich w latach 2010–2015 i ich normy emisji spalin
Źródło: Dane MPK SA w Krakowie oraz Mobilis Group Sp. z o.o.

drogach, należały w większości do spółki Mobilis Group. We
flocie MPK SA stanowiły one jedynie niecałe 2%, z czego
połowa to pojazdy typu midi, a pozostała część to pojazdy
zasilane gazem ziemnym CNG. Biorąc pod uwagę najaktualniejsze na 2010 rok standardy emisyjne, flota głównego krakowskiego przewoźnika była stosunkowo stara (Euro I – Euro
IV) i mało ekologiczna (blisko 83% pojazdów nie spełniało
najnowszych wówczas norm emisji spalin Euro V).
Na przestrzeni lat 2010–2015 MPK SA dokonało istotnej modernizacji swojej floty. Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne SA stopniowo wycofywało z eksploatacji
większość pojazdów spełniających najstarsze normy emisji
spalin (Euro I i Euro II), przy jednoczesnym zastępowaniu
ich pojazdami z silnikami EEV oraz Euro VI, a także podejmowało działania polegające na testowaniu innych, bardziej
ekologicznych rozwiązań, tj. wprowadzało autobusy elektryczne i hybrydowe. W roku 2015 tabor liczył 509 pojazdów, które łącznie pokonały ponad 35 mln kilometrów,
z czego 5 pojazdów stanowiły autobusy zabytkowe (około 7
tysięcy km rocznie), a kolejne 5 pojazdów to bezemisyjne
autobusy elektryczne obsługujące jedną linię komunikacyjną
(około 110 tysięcy km rocznie). Autobusy z silnikami spełniającymi normę emisji spalin Euro I stanowiły wówczas już
tylko 0,5% całej floty (udział ten w stosunku do 2010 roku
zmniejszył się o ponad 13%), a z silnikami Euro II niecałe
19,5% (zmniejszenie udziału o około 13% względem roku
2010). Pojazdy z silnikami Euro III nadal stanowiły najliczniejszą grupę (około 33,8% całej floty), a drugie miejsce pod
względem liczności przypadło pojazdom z silnikami EEV
(ponad 22% całej floty). Autobusy z silnikami Euro IV i Euro
V stanowiły nadal odpowiednio 2 i 12,5% floty (w takich
samych proporcjach od 2010 roku). Z kolei grupą pojazdów,
która wzbogaciła flotę krakowskiego przewoźnika o około
7,5%, były autobusy z silnikami Euro VI. Reasumując: po
wycofaniu z eksploatacji 142 sztuk pojazdów z najgorszymi
normami emisji spalin (głównie Euro I i II) zakupiono 129
nowych pojazdów (91 sztuk EEV, 38 sztuk Euro VI).
Pod względem emisyjnym – w 2010 roku flota autobusów MPK SA wyemitowała łącznie ponad 440 Mg tlenków
azotu (NOx), głównego komunikacyjnego zanieczyszczenia
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(z czego ponad 87% to emisja z przestarzałej floty), blisko
12 Mg pyłu zawieszonego PM10 (z czego blisko 92% wyemitowała przestarzała flota) oraz ponad 34 g benzo(a)pirenu
(z czego 75% przypadło na emisję z najstarszych pojazdów).
Z kolei w roku 2015 wartości te kształtowały się następująco: emisja tlenków azotu (NOx) – około 335 Mg, z czego ponad 63% stanowiła emisja z przestarzałej floty (Euro
I – Euro IV), emisja zawieszonego PM10 – około 7,7 Mg
pyłu, z czego prawie 70% to emisja z najstarszych pojazdów oraz emisja benzo(a)pirenu – około 31,5 g (blisko 50%
emisji pochodzi z eksploatacji najstarszych pojazdów). Jak
można zauważyć, na przestrzeni lat 2010–2015 nastąpiła
redukcja tlenków azotu o blisko 24%, dla pyłu zawieszonego PM10 o blisko 11% oraz benzo(a)pirenu o ponad 7%.
Spółka Mobilis group podpisała dotychczas dwa kontrakty na usługi przewozu pasażerów. Pierwszy kontrakt (lata
2008 – 2014) dotyczył eksploatacji 29 pojazdów obsługujących 4 linie autobusowe (blisko 2,5 mln kilometrów rocznie).
Były to pojazdy firmy IRISBUS CITELIS (19 sztuk, autobusy
standardowe) oraz SOLARIS URBINO (10 sztuk, autobusy
przegubowe), których silniki spełniały, w dniu rozpoczęcia
pracy na krakowskich drogach, najwyższe wówczas normy
emisji spalin Euro IV (norma obowiązywała od 2006 roku).
Po zakończeniu pierwszego kontraktu firma podpisała
kolejną umowę przewozową na okres kolejnych dziesięciu
lat (2014–2024). Usługi mają być świadczone na 12 liniach
miejskich oraz na dodatkowej 1 linii kursującej wyłącznie
w okresie wakacyjnym przez 67 sztuk ekologicznych autobusów marki MERCEDES-BENZ (38 pojazdów przegubowych) oraz AMZ-KUTNO (5 pojazdów typu midi i 24 pojazdy standardowe). Pojazdy te spełniają restrykcyjną (obowiązującą od 2014 roku) normę emisji spalin Euro VI
(roczna praca przewozowa ponad 5 mln kilometrów).
Pod względem emisyjnym flota obsługująca pasażerów
w trakcie pierwszego kontraktu corocznie emitowała ponad
19 Mg tlenków azotu (NOx), będących głównym zanieczyszczeniem komunikacyjnym. Drugi kontrakt, w ramach którego tabor został zwiększony ponad dwukrotnie, charakteryzował się redukcją emisji tych zanieczyszczeń o ponad 85%.
Biorąc pod uwagę także emisje innych zanieczyszczeń, takich
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jak: pył zawieszony PM10 oraz benzo(a)piren (których ponadnormatywne stężenia w powietrzu rejestrowane są w polskich aglomeracjach), zauważyć można w drugim kontrakcie
zwiększenie sumarycznej emisji z nowej floty odpowiednio
o około 30 i 111,5% (czyli ponad dwukrotnie). Jednakże
analizując te wartości dla równolicznej floty w pierwszym
i drugim kontrakcie, zredukowano emisję tych zanieczyszczeń
– dla PM10 o około 44%, a dla benzo(a)pirenu o około 9%.

Posumowanie i wnioski
Kraków jest miastem, które konsekwentnie realizuje przyjętą
politykę transportową, nieustannie dbając o ulepszanie swojego systemu transportowego (w tym transportu zbiorowego)
oraz rozwijanie go zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.
Efektem długotrwałej strategii transportowej jest możliwość
konkurowania z innymi miastami europejskimi oraz docenianie przez ich włodarzy wprowadzanych w Krakowie rozwiązań w zakresie mobilności. Działania modernizacyjne firm
transportowych zajmujących się świadczeniem usług przewozu pasażerów, polegające na zakupie nowych pojazdów spełniających najnowsze wymogi prawne pod względem emisji
zanieczyszczeń pyłowo-gazowych i zastępowaniu nimi najstarszych eksploatowanych autobusów oraz promowaniu transportu zbiorowego wśród społeczeństwa, jest procesem niezwykle kosztownym i długotrwałym. W związku z powyższym,
biorąc pod uwagę trudną – w porównaniu do zachodnioeuropejskich krajów – sytuację gospodarczą w Polsce, wszelkie podejmowane działania mające na celu poprawienie stanu jakości
powietrza są godne pochwały. Inwestycje krakowskich przewoźników sprawiły, że na przestrzeni lat 2010–2015 tabor autobusowy powiększył się z 543 sztuk pojazdów (z czego ponad
83% w 2010 roku stanowiły autobusy z silnikami charakteryzującymi się najgorszymi parametrami emisji spalin Euro I –
Euro IV) do 576 sztuk (z czego blisko 40% stanowią pojazdy
spełniające najnowsze normy emisji spalin Euro V, EEV oraz
Euro VI). W przeciągu pięciu lat sumaryczna emisja tlenków
azotu z komunikacji miejskiej została ograniczona o ponad
28%, a pyłu zawieszonego PM10 o blisko 35%. Biorąc pod
uwagę przytoczone fakty, należy uznać, że redukcja emisji zanieczyszczeń osiągnięta w aglomeracji krakowskiej jest wysoka. Niewątpliwie działania krakowskich przewoźników wpłynęły na poprawę jakości krakowskiego powietrza, która jest
ciągle niezadowalająca.
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Polemika

Na marginesie artykułu „Wybrane zagadnienia
bezpieczeństwa ruchu rowerowego”
Tadeusz Kopta – koptatadeusz@gmail.com
W TMiR nr12/16 ukazał się bardzo ciekawy artykuł p. Pogodzińskiej zatytułowany „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa ruchu rowerowego”. W oparciu
o bogatą literaturę zachodnią autorka stara się przedstawić bezpieczeństwo
rowerzystów w odniesieniu do innych użytkowników dróg. Między innymi za publikacją1 p. Pogodzińska podaje relatywny wskaźnik wystąpienia ofiary rannej
w wypadkach wynoszący 9,4 dla rowerzystów, a tylko 1 dla kierowców i pasażerów samochodu osobowego. Należy jednak zwrócić uwagę, że ten wskaźnik jest
rachunkowo prawdziwy, ale nie jest obiektywnym miernikiem rzeczywistego
stanu, gdyż samochody odbywają znaczną część podróży po autostradach,
gdzie bezpieczeństwo jest nieporównywalnie większe. Tymczasem rowerzyści
poruszają się wyłącznie po drogach, gdzie bezpieczeństwo jest mniejsze, co
powinno być uwzględnione w analizach wypadkowości. Zatem badacze powinni
analizować wyłącznie wypadki do jakich doszło na drogach (zarówno samochodowe, jak i rowerowe) i w oparciu o nie charakteryzować względne ryzyko.
Niekorzystne relacje zagrożenia rowerzystów w stosunku do kierowców samochodów w ogólnych statystykach policyjnych, których użyli badacze skandynawscy, a w ślad za nimi p. Pogodzińska, wynikają z faktu, że samochody
odbywają znaczną część podróży po autostradach, które są z natury bezpieczniejsze niż zwykłe drogi. W całej Europie notuje się tylko 8% zgonów w wyniku
wypadków na autostradach przy 25% przejechanych kilometrów. Prawdą jest,
że większość krajów, z wyjątkiem Belgii, podaje wyższe ryzyko wypadkowości
przy jeździe rowerem niż samochodem. Trzeba jednak podkreślić, że dokładne
analizy porównawcze utrudnia różna metodologia oceny ryzyka. Holandia i inne
kraje odnoszą liczbę zabitych rowerzystów do miliarda przejechanych rowerem
kilometrów, a Belgia do miliarda minut jazdy rowerem. Dania odnosi liczbę wypadków z zabitymi i rannymi rowerzystami do miliarda przejechanych rowerem
kilometrów. USA odnoszą liczbę zabitych rowerzystów do miliarda podróży zrealizowanych rowerem. Polska w ogóle nie określa ryzyka rowerzystów tylko epatuje społeczeństwo liczbą wypadków z udziałem rowerzystów. Wynika to z faktu,
że w Polsce nikt nie bada ruchu rowerowego w aspekcie przejechanych rowerem
kilometrów, więc trudno określić skalę ryzyka i porównać ją z innymi krajami.
Gdy jednak porównuje się ryzyko wypadku na zwykłych drogach z pominięciem autostrad, to okazuje się, że ryzyko jazdy rowerem i samochodem jest zbliżone2. Obiektywny miernik rzeczywistego stanu może być ustalony tylko wtedy,
gdy od liczby wszystkich samochodowych (wypadków, zabitych, rannych) odejmie się te, które wydarzyły się na autostradach po to, aby uzyskać dane o wypadkowości samochodów tylko na drogach. Podobnie należy postąpić z pracą
przewozową: od ogólnej należy odjąć tę zrealizowaną na autostradach, aby
uzyskać pracę przewozową samochodów zrealizowaną wyłącznie na drogach.
Dopiero tak obliczone wielkości mogą być podstawą do ustalenia relatywnego
wskaźnika wystąpienia ofiary rannej, który będzie obiektywnym miernikiem
rzeczywistego stanu. Dlaczego ww. autorzy publikacji, a w ślad za nimi p. Pogodzińska, tego nie uczynili? Oto jest pytanie sformułowane w postaci tych uwag.
W innym miejscu p. Pogodzińska, powołując się na publikację3, podaje na
rysunku 2 względne wskaźniki wypadkowe dla poszczególnych grup użytkowni-

ków dróg. Liczba zabitych rowerzystów na miliard przejechanych kilometrów jest
około 11 razy większa od liczby zabitych kierowców samochodów osobowych
i dostawczych. Z kolei liczba zabitych rowerzystów na 100 milionów podróży
jest około 3 razy większa od liczby zabitych kierowców samochodów osobowych
i dostawczych. Także w tym przypadku posłużono się, prawdopodobnie wprost,
policyjnymi statystykami, zamiast odsiać tę część, która dotyczy autostrad.
W przeciwieństwie do ww. badacze holenderscy postąpili tak, jak wyżej to opisałem, sprowadzając analizy ryzyka do porównywalności, uwzględniając tylko wypadki rowerzystów i użytkowników samochodów na drogach z wyłączeniem autostrad. Podali także, podobnie jak p. Pogodzińska, wskaźniki wprost ze statystyk
policyjnych, z których wynika, że relatywny wskaźnik wystąpienia ofiary zabitej
we wszystkich wypadkach wynosi 5,5 dla rowerzystów, a 1 dla kierowców i pasażerów samochodu osobowego. Nie jest to jednak wskaźnik obiektywny, na co
Holendrzy zwracają uwagę, a ja wyżej to szerzej uzasadniłem. Po uwzględnieniu
tylko wypadkowości występującej na drogach okazało się, że zagrożenie kierowców i rowerzystów na drogach (bez autostrad) w Holandii jest zbliżone (Dekoster
i Schollaert, 1999)4. Ci badacze podają 21 zabitych rowerzystów i 20,8 zabitych
kierowców samochodów na milion przejechanych kilometrów5. Podobnie powinno
być w innych krajach, na co zwraca uwagę raport OECD, potwierdzając to, co Holendrzy wyliczyli, że ryzyko wypadkowe jazdy rowerem i samochodem po zwykłych
drogach jest zbliżone6. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, że problem komplikuje
zróżnicowanie wypadkowości w zależności od wieku uczestników. Gdy uwzględni
się te wszystkie uwarunkowania7, to ryzyko względne rower/samochód według
Holendrów wynosi od 0,993 do 1,020. Zatem zgodnie z analizami holenderskimi
dotyczącymi Holandii, ryzyko jazdy rowerem jest zbliżone do ryzyka jazdy samochodem, a nie jak podała p. Pogodzińska dziewięciokrotnie większe8.
W innym miejscu w tabeli 3 autorka, powołując się na źródło9, zaprezentowała wartości współczynnika CMF dla wybranych rozwiązań infrastrukturalnych stosowanych w celu poprawy bezpieczeństwa rowerzystów. W kolumnie rodzaj terenu występują trzy przypadki: miejski (odcinki drogowe),
miejski (skrzyżowania), miejski. Nie jest zrozumiałym, co oznacza ten trzeci
miejski, skoro miejski (odcinki drogowe) i miejski (skrzyżowania) wyczerpują
wszystkie sytuacje, jakie mogą występować w mieście. W każdym niemal
przypadku z wyjątkiem dwóch sytuacji współczynniki CMF są większe od 1.
Oznacza to, że wprowadzone rozwiązania infrastrukturalne dla rowerzystów
przyczyniły się do zwiększenia liczby wypadków z rowerzystami. Szkoda, że
autorka nie opisała tego jaśniej i w efekcie prosta interpretacja jej tekstu
i wartości zamieszczonych w tabelce prowadzi do wniosku, że nie warto tworzyć infrastruktury rowerowej. Tworzenie bowiem infrastruktury rowerowej
wiąże się ze wzrostem wypadkowości, a tym samym pogorszeniem BRD!
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