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ZASADNOŚĆ WYZNACZANIA I ZASADY ORGANIZACJI 
STREF EKSPRESOWEGO PARKOWANIA 

PRZY PORTACH LOTNICZYCH1

Streszczenie. W niniejszym artykule wskazano główne czynniki determinujące podjęcie de-
cyzji o organizacji stref ekspresowego parkowania w rejonie portów lotniczych. Ponadto zarysowano 
problem związany z organizacją krótkiego postoju pojazdów w rejonie portów lotniczych, przed-
stawiono punkty kluczowe dla procesu decyzyjnego wyznaczania stref postojowych oraz ich cechy 
charakterystyczne wpływające na jakość oraz komfort obsługi klientów danego obszaru. 

Słowa kluczowe: krótki postój pojazdów, podział zadań przewozowych, przestrzeń par-
kingowa

Wprowadzenie

Z uwagi na wzrost konkurencyjności przewoźników lotniczych powiązanej 
ze spadkiem kosztów przelotów, zwiększyła się dostępność samolotu jako środ-
ka transportu oraz otwartości pasażerów na odbywanie podróży lotniczych. 
W Polsce główne porty lotnicze (w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu czy Kra-
kowie) odnotowują stałe wzrosty przewozów pasażerskich. W stosunku do lat 
poprzednich obecnie obserwowane zmiany w przewozach (zarówno w stosun-
ku do odpowiednich miesięcy jak i całego roku) wahają się od kilku do nawet 
kilkudziesięciu procent obsłużonych pasażerów (Port Lotniczy we Wrocławiu 
w 2012 roku obsłużył o około 17% pasażerów więcej niż w roku 2011 – tabela 
1). Wzrosty te można tłumaczyć dużym wydarzeniem kulturalno-sportowym, 
jednak tendencja zwyżkowa jest obserwowana również w tym roku, co jest 
trendem, którego utrzymanie prognozowane jest także na przyszłe lata. Dane 
statystyczne z lat poprzednich dla pięciu największych lotnisk w Polsce uka-
zano w tabeli 1. 

1	 	Wkład	procentowy	poszczególnych	autorów:	Niewęgłowska	M.	50%,	Pogłód	K.	50%.
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Tabela 1. Liczba obsłużonych pasażerów oraz wykonanych operacji w ruchu krajowym i międzynarodo-
wym - regularnym i czarterowym w latach 2010 – 2012

Port lotniczy 2010 2011 2012
Warszawa	Lotnisko	Chopina	 8	666	552 9	322	485 9	567	063
Kraków	-	Balice 2	839	124 2	994	359 3	408	954
Wrocław	Strachowice 1	598	533 1	606	222 1	942	000
Gdańsk 2	208	819 2	449	702 2	861	774
Katowice	–	Pyrzowice 2	366	410 2	500	984 2	518	409

Razem	 17	679	438 18	873	752 20	298	200
Źródło – dane ULC2

*Dane nie uwzględniają pasażerów w ruchu tranzytowym oraz G.A 

Także prognozy przewozów lotniczych, zakładają stały wzrost przewozów lot-
niczych. Wzrost zainteresowania przelotami dotyczy zarówno wzrastającej liczby 
podróży biznesowych, jak również zwiększającego się udziału w przewozach pasa-
żerskich klientów turystycznych. Rozwój lotnisk w Polsce, nowe w Modlinie i eks-
pansja tanich linii lotniczych to tylko niektóre z czynników wskazujące na zmianę 
znaczenia transportu lotniczego w przewozach pasażerskich zarówno na terenie 
kraju jak i (głownie) poza jego obszar. 

W związku z obecnym i prognozowanym wzrostem lotniczego ruchu pasa-
żerskiego ruch dojazdowy do lotnisk ulegnie także nasileniu. Porty lotnicze chcąc 
wyjść temu na przeciw stawiają coraz wyższe wymagania organizacji stref przed 
terminalami - planowane są rozbudowy istniejących układów, nowe połączenia ko-
munikacyjne (np. kolejowe) zmiany w organizacji parkowania pojazdów w rejonie 
około lotniskowym. Zarządzający portami lotniczymi coraz poważniej i z większa 
świadomością podchodzą do potrzeb ich klientów nie tylko w obrębie termina-
li lotniskowych. Powstają obszerne i przemyślane dokumenty dotyczące planów 
generalnych rozwoju portów lotniczych, w tym części poświęcone polityce par-
kingowej oraz zakresu usług oferowanych pasażerom. Takie działania mają na celu 
poprawę obsługi pasażerów, a tym samym poprawę wizerunku portu lotniczego. 
Niejednokrotnie są zabiegiem czysto marketingowym służącym wzrostowi wy-
korzystania istniejącej infrastruktury parkingowej lotniska połączonym ze zwięk-
szeniem wpływów z oferowanych udogodnień parkingowych. Taka postawa jed-
nak nie powinna dziwić, zwłaszcza w przypadku portów o znacznych przewozach 
pasażerskich. Konieczne są pewne regulacje i organizacja zasad ruchu, zarówno 
w dojazdowym, jak i przedterminalowym układzie drogowym uwzględniającym 
wszystkie dostępne środki transportu. 

Organizacja przestrzeni parkingowych w rejonie portów lotniczych dedykowa-
nych poszczególnym środkom transportu zależy i należy do zadań zarządcy danego 
lotniska. W zależności od podziału zadań przewozowych w ruchu dojazdowo – od-
wozowym, uprzywilejowanie konkretnych środków transportu jest kwestią indy-
widualną. Różne przykłady rozwiązań układów parkingowych podano w dalszej 
części artykułu. Pojazdom indywidualnym oferowane są m.in. przestrzenie par-
kingowe krótko- i długoterminowe, o określonych zasadach korzystania regulo-

2	 	www.ulc.gov.pl
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wanych odpowiednimi regulaminami i cennikami usług parkingowych, zlokali-
zowane w niewielkiej odległości od terminala. Innym działaniem skierowanym 
do pasażerów korzystających z indywidualnego środka transportu, samochodu 
prywatnego bądź taxi, jest strefa krótkiego postoju (zazwyczaj bezpłatnego) z po-
wodzeniem funkcjonująca na licznych lotniskach na świecie.

Strefy krótkiego postoju

Strefa krótkiego postoju w rejonie portów lotniczych nie jest to przestrzeń par-
kingowa a jedynie strefa, w której dozwolony jest kilku – kilkunastominutowy 
postój pojazdów. Wprowadzenie takiej strefy jest narzędziem mającym w pod-
stawowym zakresie regulować zasady postoju i parkowania w rejonie terminala 
lotniczego. Częstym powodem konieczności wprowadzenia takich regulacji jest 
kwestia nadużywania bezpłatnych miejsc postojowych przez kierowców oraz ła-
mania obowiązujących regulacji wynikających z organizacji ruchu. 

Większość europejskich lotnisk o największych przewozach pasażerskich oferu-
je swoim pasażerom możliwość skorzystania z takich stref. Wśród lotnisk w Pol-
sce dopiero obserwuje się tendencję do wprowadzania stref krótkiego postoju dla 
pojazdów indywidualnych w przedterminalowym układzie drogowym. Taka strefa 
została zorganizowana we Wrocławiu czy Gdańsku, natomiast mniejsze porty lot-
nicze organizują jedynie zatoki postojowe bądź rezygnują z nich całkowicie. 

Należy zastanowić się czy organizacja strefy bezpłatnego krótkookresowego 
postoju jest trendem, który powinien obowiązywać we wszystkich portach lot-
niczych, czy raczej należy postrzegać je jako zjawisko wynikające z faktycznych 
potrzeb pasażerów. Logicznym wydaje się być podejście drugie, jednak aby świa-
domie uznać strefę krótkiego bezpłatnego postoju za konieczną, należy przeanali-
zować uwarunkowania związane z danym portem lotniczym czy poziomem odby-
wanych przewozów. 

Nazwa strefy

Na lotniskach międzynarodowych nazewnictwo stref krótkiego postoju jest 
bardzo różnorodne - „Kiss & Fly”, „Kiss & goodbye” czy „Drop off & pick up”. 
Używanie tego typu nazewnictwa jest nieuzasadnione w Polsce i może prowadzić 
do złego rozumienia zasad działania strefy i dezorientację kierowców. Szczególnie 
dotyczy to kierowców, którzy niezbyt często korzystają z samochodu w dojazdach 
do lotniska. We Wrocławiu przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej w 2012 
roku pojawiło się oznakowanie związane z organizacją postoju pojazdów – Kis-
s&ride oraz „Kiss & Fly” - jedynie w języku angielskim. Reakcja mieszkańców 
miasta była szeroko opisana w mediach. Zgodnie zauważono, że pomimo, iż im-
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preza była międzynarodowa, należało znaki przetłumaczyć na język polski. Opinię 
tę podzielił profesor Jerzy Bralczyk, językoznawca.3

W związku z powyższym rozpatrując kwestie zdefiniowania strefy przezna-
czonej do krótkiego postoju zaleca się zastosowanie nazwy bardziej intuicyjnej. 
W przeciwieństwie do nazw używanych za granicą, powinna być nazwą sugestyw-
ną, która jednoznacznie określa kierowcy dozwolony sposób parkowania w danej 
strefie. Zaleca się stosowanie nazwy „Ekspres parking”, która jest bardziej zasadna 
i będzie lepiej zrozumiała dla większości społeczeństwa. 

W dalszej części artykułu będą stosowane zamiennie określenia: strefa krótkie-
go postoju oraz strefa ekspresowego parkowania.

Zasadność wyznaczania strefy

Pytanie „Czy i dla kogo?” powinno zostać postawione już na etapie prac pro-
jektowych w przypadku nowopowstających bądź rozbudowywanych portów lotni-
czych. Analiza dla istniejących lotnisk bez większych planów rozbudowy, powinna 
przede wszystkim opierać się na charakterystyce portu lotniczego a tym samym 
i potrzebach klientów danego portu. Inne potrzeby parkingowe będą miały porty 
o znaczeniu międzynarodowym, inne o znaczeniu krajowym a jeszcze inne wyma-
gania będą stawiane lotniskom o jednostronnie nakierowanym charakterze odby-
wanych operacji lotniczych. Przykładem może być lotnisko w miejscowości Faro 
na południu Portugalii, gdzie znaczna część odbywanych operacji lotniczych to 
loty charterowe związane z ruchem turystycznym regionu, funkcjonujące głównie 
w okresie od marca do października. Pomimo ponad 5,6 mln pasażerów obsłużo-
nych w roku 2012 roku4 charakter oraz potrzeby głównej grupy klientów lotniska 
nie wymagają wyznaczenia strefy krótkiego parkowania dla pojazdów indywidual-
nych. Uprzywilejowany jest ruch autobusowy, wymagający dłuższego czasu posto-
ju pojazdów związanego z obsługą większej liczby klientów.

Powyższy przykład może być punktem wyjścia do analizy faktycznego zapo-
trzebowania na organizację stref krótkiego parkowania w domyśle przeznaczonej 
dla pojazdów indywidualnych, zwłaszcza o określonym bezpłatnym dopuszczal-
nym czasie postoju. Przed podjęciem decyzji o wydzieleniu określonego obszaru 
dla bezpłatnego krótkookresowego postoju należy gruntownie przeanalizować 
faktyczną potrzebę, ale i możliwości jej wprowadzania. Nie bez znaczenia jest 
czynnik ekonomiczny ewentualnej reorganizacji wydzielonej strefy parkowania. 
Jaką nadać kolejność prac analitycznych oraz co traktować priorytetowo?

Do głównych zagadnień, według których należy postępować przy analizie za-
sadności realizacji wydzielonych stref krótkookresowego postoju, należy zaliczyć: 

•	 Identyfikację potrzeb pasażerów portu lotniczego,
•	 Lokalizację portu lotniczego wraz z jego dostępnością obszarową,

3	 	„Nie	znasz	angielskiego?	Zgubisz	się	we	Wrocławiu.”	-	Gazeta	Wrocławska,	04.06.2012
4	 	www.faro-airport.com
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•	 Organizacja budynku terminala portu lotniczego, w tym wyszczególnienie 
stref dla pasażerów odlatujących i przylatujących,

•	 Charakter portu lotniczego - realizowane przewozy oraz charakter klienta,
•	 Przedterminalowy układ drogowy a ewentualna strefa ekspresowego parko-

wania.

Identyfikacja potrzeb 

Kierując się zasadą obopólnej korzyści (pasażer oraz port lotniczy) pierwszym 
etapem analizy powinna być identyfikacja istniejących potrzeb obu stron. Nie-
jednokrotnie istniejące układy zorganizowane są w przestarzały sposób nieodpo-
wiadający panującemu natężeniu ruchu pojazdów korzystających z dojazdu do 
terminala, co powoduje sytuacje, w których kierowcy wręcz „zmuszeni są” do ła-
mania obowiązujących przepisów. Zarządcy portów lotniczych powinni być świa-
domi tej sytuacji, co możliwe jest m.in. dzięki badaniom ruchu oraz obserwacjom 
zachowań, często niedocenianych jako źródło istotnych informacji z funkcjono-
wania drogowego układu portu lotniczego. Regularnie przeprowadzane, nawet 
krótkie, badania stają się podstawą do wyciągania wniosków z istniejących ogra-
niczeń bądź problemów drogowych układów przedterminalowych. Stosunkowo 
niewielkim kosztem umożliwiają również weryfikację poprawności oraz zasadności 
wprowadzonych zmian, zwłaszcza przy nowych rozwiązaniach, np. wyznaczaniu 
strefy ekspresowego parkowania. Poczynione obserwacje mogą zaważyć na decyzji 
zorganizowania jednej bądź dwóch stref dedykowanych odpowiednio pasażerom 
odlatującym oraz przylatującym. Port Lotniczy w Glasgow5 zastosował dwie odda-
lone od siebie strefy przeznaczone odpowiednio dla ruchu dowozowego i odwozo-
wego, co zadziałało jak wymuszona segregacja potoków pojazdów.

Istotną kwestią w zarządzaniu parkowaniem jest również świadomość istnienia 
parkingów niepodlegających zarządcy portu lotniczego. Często w rejonie lotnisk 
obserwuje się dobrze funkcjonujące parkingi „prywatne”, na prywatnych posesjach 
oferujące miejsca postojowe pojazdom po stawkach znacznie niższych niż bliżej po-
łożone parkingi lotniskowe. Świadczy to o dobrym rozpoznaniu potrzeb parkingo-
wych przez osoby prywatne. Wokół Lotniska Chopina w Warszawie obserwuje się 
niezliczone place parkingowe na prywatnych posesjach, niejednokrotnie o znacznych 
pojemnościach parkingowych oferujących stawki konkurencyjne względem opłat na 
parkingach lotniskowych oraz bezpłatne usługi dowozowe do terminala.

Lokalizacja portu lotniczego wraz z jego dostępnością obszarową 

Lokalizacja portu lotniczego względem ośrodka przy którym się znajduje (rejon 
turystyczny czy miasto będące źródłem ruchu pasażerskiego) jest jednym z głów-

5	 	www.glasgowairport.com
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nych czynników warunkujących właściwą organizację i zaspokojenie potrzeb 
w zakresie obsługi komunikacyjnej lotniska, takich jak liczba miejsc postojowych 
i parkingowych. Zbyt wysokie koszty związane z dotarciem na lotnisko mogą 
skutecznie zniechęcić do wykorzystania danego środka transportu. Port lotniczy 
w Pyrzowicach oddalony jest od Katowic o około 40 km, przy czym koszt dojazdu 
do niego taksówką to wydatek około 160 zł6, co dla wielu pasażerów może być 
ceną zniechęcającą do korzystania z tego środka transportu. Nie bez znaczenia jest 
też czas potrzebny na dojazd do lotniska. Połączenie autobusowe pomimo korzyst-
nej ceny nie oferuje atrakcyjnego czasu podróży - jest ponad dwukrotnie dłuższe 
niż samochodem. W przypadku Lotniska Chopina w Warszawie sytuacja wygląda 
zupełnie inaczej: koszt dojazdu taksówka wynosi średnio około 40 PLN co jest 
kosztem akceptowalnym, szczególnie w porównaniu do kosztów związanych z po-
stojem pojazdu indywidualnego na jednym z parkingów.

W związku z powyższym, właściwe zidentyfikowanie dostępnych, ale i naj-
bardziej atrakcyjnych, środków transportu (z uwagi na czas dojazdu oraz cenę) 
do terminala portu lotniczego będzie miało niebagatelne znaczenie w określeniu 
możliwości i potrzeby podporządkowania przedterminalowego układu drogowego 
określonym środkom transportu. 

Niejednokrotnie jednak, szczególnie w przypadku terenów zurbanizowanych, 
dynamicznie rozwijająca się infrastruktura w rejonie portów lotniczych ściśle na-
rzuca ‘ramy’ w których możliwa jest lokalizacja stref postojowych czy parkingo-
wych dla pojazdów określonego środka transportu. W przypadku niewielkich 
możliwości rozbudowy układu parkingowego bądź jej zbyt wysokich kosztów 
zaleca się podjęcie działań na rzecz zmiany podziału zadań przewozowych bądź 
zachowań komunikacyjnych poprzez wymuszanie na kierowcach skrócenia czasu 
postoju do minimum.

Organizacja budynku terminala 

Strefa ekspresowego parkowania zazwyczaj służy głównie pasażerom dojeżdżają-
cym do lotniska, dlatego zlokalizowana jest w jak najmniejszej odległości od wejść do 
części przeznaczonej dla pasażerów odlatujących. W przypadku pasażerów przylatu-
jących czas postoju pojazdu związany z oczekiwaniem osoby „odbierającej” pasażera 
w lotniska jest zazwyczaj znacząco dłuższy. Separacja pasażerów odlatujących oraz 
przylatujących jest zabiegiem stosowanym na całym świecie, różnice zazwyczaj wy-
stępują w organizacji oraz lokalizacji tych części terminala. W planach rozbudowu-
jącego się portu lotniczego w Gdańsku przewidziana jest separacja pasażerów na po-
szczególne budynki, dedykowane wyłącznie jednej grupie pasażerów – odlatującym 
bądź przylatującym. Innym przykładem segregacji pasażerów jest organizacja zasto-
sowana na Lotnisku Chopina w Warszawie – poszczególne grupy mają dedykowane 
poziomy terminala, do czego przystosowany jest przedterminalowy układ drogowy. 

6	 	www.taxipyrzowice.pl
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Charakter portu lotniczego oraz realizowanych przewozów i związanym 
z tym charakterem pasażerów

Nie bez znaczenia jest również charakter oferowanych przewozów przez dany 
port lotniczy. Ruch dojazdowo-odwozowy w przypadku klientów biznesowych sta-
wia zupełnie inne wymagania niż ruch dojazdowo-postojowy związany z pasaże-
rami lotów charterowych. Nastawienie na ruch głównie czarterowy i low cost’owy 
będzie w dużej mierze skutkował nasileniem pasażerów turystycznych o określo-
nych potrzebach, w tym podróżujących rodzinnie. Na ten typ pasażerów są nasta-
wione:

•	 lotniska regionalne zlokalizowane w rejonach oferujących szeroki zakres 
usług turystycznych. Przykładem może być wspomniane wcześniej lotnisko 
w Faro na południu Portugalii czy Port Lotniczy Dubrownik w Chorwacji7, 
gdzie najbardziej atrakcyjne miejsca postojowe dedykowane są pojazdom 
komunikacji zbiorowej oraz autobusom turystycznym,

•	 lotniska w rejonie dużych miast, będące alternatywnymi portami lotniczy-
mi w regionie, np. Mazowiecki Port Lotniczy Modlin.

Potrzeby klientów biznesowych, korzystających zazwyczaj z lotów rejsowych, 
międzynarodowych, sprowadzają się do szybkiego dojazdu do portu lotniczego 
oraz przelotu bez większego bagażu. 

Dzięki identyfikacji charakteru głównej grupy klientów portu lotniczego moż-
liwe jest właściwe nadanie priorytetu poszczególnym typom pojazdów w rejonie 
układu przedterminalowego oraz na parkingach. W przypadku braku takiej iden-
tyfikacji należy wykonać szczegółowe badania. Uzyskane informacje w znacznym 
stopniu mogą przyczynić się do poprawy zarządzania przestrzeniami parkingowy-
mi w rejonie portu lotniczego. Przykładem jest Port Lotniczy Stansted w Londynie 
czy Port Lotniczy w Auckland, gdzie wyznaczono strefę ekspresowego parkowania 
dedykowaną klientom biznesowym.

W związku z powyższym, priorytetowe traktowanie danej grupy klientów rzu-
tuje na kolejny aspekt analizy dotyczącej strefy ekspresowego parkowania - orga-
nizację przedterminalowego układu drogowego, w tym lokalizację strefy ekspre-
sowego parkowania. 

Przedterminalowy układ drogowy a ewentualna strefa ekspresowego 
parkowania

Należy pamiętać o podstawowym założeniu układu drogowego – ma służyć 
sprawnej obsłudze komunikacyjnej terminala (terminali) portu lotniczego.

Port lotniczy w San Francisco jest 21 lotniskiem pod względem przepustowo-
ści na świecie. W 2008 roku zostało tam obsłużonych ponad 37 mln pasażerów8. 

7	 	www.airport-dubrovnik.hr
8	 	www.flyfso.com
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Możliwości przewozowe portu generują bardzo duży ruch dojazdowy do kilku 
dostępnych terminali. Z uwagi na wysoki poziom motoryzacji w Stanach Zjed-
noczonych Ameryki, głównym środkiem transportu w podziale zadań przewozo-
wych jest nadal samochód i temu środkowi transportu został podporządkowany 
układ przedterminalowy. W obrębie lotniska zlokalizowane są liczne parkingi 
wielopoziomowe z reguły dedykowane poszczególnym terminalom pomimo. iż 
system komunikacyjny lotniska jest bardzo dobrze rozwinięty – liczne postoje 
taksówek (przed każdym terminalem), linie autobusowe (w tym bezpłatne oraz 
shuttle busy) oraz kolejowe, w tym bezpłatna kolejka AirTrain kursująca 24 go-
dziny na dobę między terminalami a garażami. W całym tym systemie udogod-
nień nie ma jednak miejsca na strefę ekspresowego parkowania w rejonie termi-
nali. Nie należy rozumieć tego jako złej organizacji układu przedterminalowego, 
lecz jako właściwe dopasowanie układu oraz udogodnień komunikacyjnych do 
charakterystyki pasażerów korzystających z lotniska. Dopiero około 2 km od 
portu lotniczego przy jednym z parkingów długoterminowych zlokalizowana 
jest strefa krótkiego postoju, tuż przy jednym z przystanków bezpłatnej kolejki 
AirTrain. 

Rys. 1. Lokalizacja strefy eksptresowego parkowania względem terminali oraz kolejki AirTrain 
w rejonie lotniska w San Francisco
Źródło: http://www.flysfo.com/content/kiss-fly

Powyższy przykład dotyczy bardzo rozbudowanego lotniska, jednak i mniejsze 
porty rozwijają infrastrukturę transportową w rejonie przedterminalowym z uwagi 
na poszczególne grupy i charakter klientów. 
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Port Lotniczy w Auckland w Nowej Zelandii9 priorytetowo traktuje pasażerów 
korzystających z komunikacji zbiorowej, której przystanki zlokalizowane są naj-
bliżej terminala, a dalej odpowiednio taksówki i shuttle busy. Najdalej od portu 
zorientowane są parkingi dla pojazdów indywidualnych, w tym strefa ekspreso-
wego parkowania. Zazwyczaj jednak strefy ekspresowego parkowania mają służyć 
klientom indywidualnym w związku z czym lokalizowane są jak najbliżej wejść/
wyjść z terminala. Zdarza się jednak i tak, że z uwagi na ograniczenia terenowe 
i inne priorytety nie ma możliwości zapewnienia takiej strefy w bezpośrednim są-
siedztwie terminala. Doskonałym rozwiązaniem tej sytuacji są lotniskowe shuttle 
busy pełniące funkcję dowozowe ze stref zorganizowanych w znacznej odległości 
od terminala, W ramach dostępnych parkingów lotniskowych umożliwiony jest 
bezpłatny postój, np. 30 minutowy, a pasażerowie korzystają z darmowego trans-
portu. Takie rozwiązanie stosuje m. in. Port Lotniczy Luton w Londynie10.

Zasady organizacji strefy

Projektowanie strefy ekspresowego parkowania powinno być zawsze poprze-
dzone analizą jej zasadności, której główne kryteria zostały opisane wcześniej. 

Należy pamiętać, że ewentualna strefa krótkiego postoju w rejonie termina-
la portu lotniczego ma stanowić uzupełnienie układu drogowego i być związana 
z potrzebami pasażerów. Niemniej jednak, idea strefy ekspresowego parkowania 
polega na wymuszeniu krótkiego czasu postoju i dużej rotacji pojazdów a nie za-
pewnianiu im jak największej liczby miejsc postojowych, ponieważ jest to zadanie 
parkingów krótko- i długoterminowych. Proces projektowy obejmujący zasady 
organizacji strefy ekspresowego parkowania powinien uwzględniać następujące 
kryteria:

•	 charakter parkowania w strefie,
•	 przeznaczenie strefy – określenie grupy pojazdów oraz pasażerów (odlatują-

cy/przylatujący),
•	 określenie pojemności strefy,
•	 odpłatność za korzystanie ze strefy,
•	 organizacja miejsc postojowych,
•	 obsługa ruchu pieszego.

Charakter parkowania w strefie

Z założenia strefa ekspresowego parkowania nie jest obszarem dla akumulacji 
pojazdów, a miejscem krótkiego ich postoju. Wpływa to na ‘dynamikę’ strefy, eli-
minuje zbyt długie zajmowanie miejsca, przez co zwiększa się jej przepustowość 

9	 	www.aucklandairport.co.nz
10	 	www.london-luton.co.uk
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i możliwości obsługi pojazdów. Należy pamiętać, iż powyższe powinno być powią-
zane z organizacją miejsc postojowych dostosowanych do funkcjonowania samej 
strefy – zapewnienie odpowiednio zorientowanych miejsc postojowych, organi-
zacja wjazdu oraz wyjazdu do strefy, sposób uiszczania opłaty, organizacja ruchu 
pieszego na czy inne obostrzenia wynikające z konieczności zachowania bezpie-
czeństwa pojazdów i ludzi, m. in. organizacja ruchu wewnątrz strefy.

Przeznaczenie strefy

W nawiązaniu do charakterystyki klienta oraz zidentyfikowanych i związanych 
z nim typów pojazdów należy zorganizować strefę w sposób uwzględniający po-
trzeby transportowe grupy pasażerów, dla których dana strefa będzie dedykowana. 
W nawiązaniu do wcześniej przytoczonych przykładów, takie przeznaczenie stre-
fy rzutuje na jej wewnętrzną organizację, m. in. szerokość jezdni manewrowych, 
miejsc postojowych czy też określenie dłuższego dopuszczalnego czasu postoju 
w strefie ekspresowego parkowania - czas rozładunku pasażerów pojazdu indywi-
dualnego jest kilkukrotnie krótszy niż czas rozładunku pasażerów z minibusa czy 
autokaru. 

Należy wziąć również pod uwagę zróżnicowane potrzeby kierowców pojazdów 
w obszarze odlotów i przylotów. W strefie przylotów kierowca zazwyczaj jest zmu-
szony do kilkuminutowego (o ile nie dłuższego) oczekiwania związanego z opóź-
nieniami samolotów czy oczekiwaniem na bagaż. Z kolei zachowania kierowców 
przywożących pasażerów odlatujących są znacząco inne - czas potrzebny tylko na 
wysadzenie pasażera, wyjęcie bagażu i krótkie pożegnanie. W przypadku pasaże-
rów korzystających z taksówek czas ten jest jeszcze krótszy. 

Badania przeprowadzone w marcu 2013 roku w rejonie portu lotniczego im. 
F. Chopina w Warszawie (rys. 2) potwierdzają różnice zachowań między klientami 
obu poziomów przedterminalowego układu drogowego. Poniżej przedstawiono 
wykresy czasu postoju w strefie przylotów i odlotów według wykonanych pomia-
rów na lotnisku w Warszawie. 

W strefie odlotów znaczną część pojazdów (45 %) stanowią taksówki, których 
postój w tym obszarze ogranicza się do czasu niezbędnego na rozliczenie się z po-
dróżnym oraz wyjęcie jego bagażu. Podobne zachowania charakteryzują kierow-
ców samochodów osobowych - uśredniony czas postoju na poziomie odlotów przed 
Terminalem wynosi około 2-3 minuty. Znacząco inne zachowania charakteryzują 
kierowców pojazdów w strefie przylotów na jezdni D (jezdnie A, B, C są jezdniami 
dedykowanymi, a więc nie były brane pod uwagę w analizach zachowań kierow-
ców). Według wykonanych pomiarów uśredniony czas postoju na nitce D wynosi 
ponad 10 minut, co wpływa na małą rotację pojazdów i przepustowość istnieją-
cych miejsc postojowych. Takie zachowania związane są głownie z koniecznością 
oczekiwania na pasażera i związanymi z tym wahaniami czasu oczekiwania. 
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Czas postoju na poziomie odlotów Czas postoju na poziomie przylotów
Rys. 2. Lokalizacja strefy eksptresowego parkowania względem terminali oraz kolejki AirTrain 

w rejonie lotniska w San Francisco Źródło: opracowanie własne ARUP

Określenie pojemności strefy

Strefa nie powinna być zbyt rozległa oraz przeznaczona dla dużej liczby pojaz-
dów. W przypadku braku ograniczeń terenowych należy zachować umiar w wy-
dzielaniu obszaru strefy ekspresowego parkowania. Przykładowo port lotniczy 
w Bolonii, zlokalizowany około 6 km od miasta realizujący przewozy na poziomie 
ponad 5 mln pasażerów posiada strefę ekspresowego parkowania przeznaczoną dla 
około 40 pojazdów11.

Co równie istotne, wyznaczenie liczby miejsc postojowych powinno być uzależ-
nione od istniejących możliwości parkingowych w rejonie portu lotniczego. W za-
leżności od lokalnych uwarunkowań i celów, które zarządca lotniska chce osią-
gnąć, najbardziej skutecznym czynnikiem regulującym dynamikę rotacji pojazdów 
wewnątrz wydzielonej strefy, a przez to właściwe wykorzystanie określonej liczby 
miejsc postojowych jest czas bezpłatnego postoju i wysokość opłaty za korzystanie 
ze strefy. 

11	 	www.bologna-airport.it
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Odpłatność za korzystanie ze strefy 

Przed wprowadzeniem strefy należy zdecydować, czy ma ona być całkowicie 
płatna, ze zróżnicowaną stawką opłat za czas postoju, czy też przewiduje się okre-
ślony czas parkowania bez opłat. Reguluje to wyłącznie polityka parkingowa portu 
lotniczego. Obowiązujący taryfikator opłat za skorzystanie ze strefy ekspresowego 
postoju powinien być tak skonstruowany, aby zachęcać do jak najkrótszego pobytu 
w strefie, co oznacza, iż pierwszy okres pobytu powinien być stosunkowo niedrogi. 
Po przekroczeniu danego czasu, skok powinien być gwałtowny, będący swego rodza-
ju barierą i efektem psychologicznym Zasada ta powinna obowiązywać wszystkich 
użytkowników. Wyjątkiem mogłyby być jedynie pojazdy służb ratowniczych. 

Dodatkowym elementem wpływającym na sposób oraz zakres wykorzystania 
strefy ekspresowego parkowania jest kwestia opłat za korzystanie z parkingów 
w rejonie portu lotniczego. Kierowcy i pasażerowie mając naturalną potrzebę za-
pakowania najbliżej drzwi wejściowych do terminala niechętnie korzystają z par-
kingów ulokowanych nie bezpośrednio przy terminalu. Najlepszą formą sterowa-
nia popytem na miejsca postojowe w rejonie lotniska i odpowiedniego dystrybu-
owania go pomiędzy strefą ekspresowego parkowania a parkingami jest zastoso-
wanie bezpłatnych (lub z niskimi opłatami) minut postojowych na parkingach, 
przy czym oferowany okres bezpłatnych minut w obszarze parkingów musi być 
odpowiednio atrakcyjny. 

Przykładem takiej polityki zarzadzania popytem na miejsca parkingowe może 
być polityka parkingowa w Porcie Lotniczym w Belfaście gdzie zastosowano bar-
dzo zróżnicowane ceny za czas postoju. Np. w strefie drop off za 10 minut płaci się 
1 funt.12 Natomiast na sąsiednim parkingu krótkookresowym15 minut kosztuje 
tyle samo, na jeszcze sąsiednim pół godziny to koszt 1,5 funta.

Organizacja miejsc postojowych

W celu udogodnienia kierowcom korzystania ze strefy ekspresowego parko-
wania, a tym samym zminimalizowania czasu jego pobytu w tej strefie, miejsca 
postojowe powinny być zorganizowane w przemyślany i zoptymalizowany spo-
sób. Niejednokrotnie zapomina się o bardzo podstawowej potrzebie kierowcy jaką 
jest wygoda, także w sytuacjach związanych z parkowaniem pojazdów. Pamiętając 
o tym łatwiejszym będzie przygotowanie atrakcyjnej oferty dla kierowców w stre-
fie krótkiego postoju. Wygodne miejsce postojowe powinno cechować się:

o Odpowiednimi wymiarami – zalecane jest stosowanie większych niż stan-
dardowe wymiarów miejsc postojowych. Większość pasażerów posiada ba-
gaż a więc miejsce postojowe powinno umożliwiać swobodne wypakowa-
nie bagażu bez stwarzania zagrożenia i utrudnień w ruchu dla pozostałych 
uczestników;

12	 	www.belfastairport.com



171ZASADNOŚĆ WYZNACZANIA I ZASADY ORGANIZACJI STREF EKSPRESOWEGO...

o Sposobem parkowania – nie zaleca się stosowania prostopadłych miejsc po-
stojowych, z uwagi na dyskomfort związany z tego rodzaju parkowaniem; 
najwygodniejsze jest parkowanie skośne, najlepiej o charakterze przejazdo-
wym, zaleca się również równoległe miejsca postojowe. 

Innymi przykładami dobrych rozwiązań zastosowanych przy organizacji miejsc 
postojowych są porty lotnicze w Dublinie oraz Frankfurcie. Strefa ekspresowego 
parkowania w Dublinie zorganizowana jest na zasadzie kilku równoległych pasów 
postojowo-przejazdowych, bez wyznaczonych konkretnych miejsc postojowych. 
Pojazd zatrzymuje się na czas wysadzenia pasażera oraz jego bagażu na jezdni, po 
czym kontynuuje jazdę. Istnieje możliwość zmiany pasa ruchu na sąsiedni w przy-
padku, gdy pojazd stojący przed nim jeszcze nie zakończył obsługi pasażera. Po-
szczególne pasy oddzielone są ciągami dla pieszych w poziomie jezdni. Innym roz-
wiązaniem jest zastosowanie skośnych miejsc postojowych o ułatwionym wyjeź-
dzie, tak jak przy porcie lotniczym we Frankfurcie (rysunek 3).

Schemat pasów postojowo-przejazdowych 
(Dublin)

Schemat wyoblonych skośnych miejsc postojowych 
(Frankfurt)

Rys. 3. Schematy organizacji miejsc postojowych przy portach lotniczych w Dublinie oraz Frankfurcie
Źródło: opracowanie własne ARUP 

Na zastosowanie powyższych rozwiązań konieczna jest odpowiednia dostęp-
ność obszarowa.

Obsługa ruchu pieszego

Priorytetem powinna być właściwa organizacja przestrzeni przeznaczonej dla 
ruchu pieszego uwzględniająca konieczność wystawienia bagażu lub wózka baga-
żowego. Zalecane są wyznaczone ciągi pisze, a w przypadku braku możliwości ich 
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wyznaczenia – ewentualne wprowadzenie ograniczeń prędkości ruchu w strefie co 
rzutuje na zwiększenie bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Wszystkie wyżej przedstawione przykłady rozwiązań stosowanych na świecie 
miały posłużyć lepszemu zrozumieniu podejścia zarządców portów lotniczych do 
pasażera oraz jego potrzeb i równocześnie odpowiadając na pytanie - czym należy 
kierować się przy analizie zasadności organizacji strefy ekspresowego parkowania 
w rejonie układu przedterminalowego portów lotniczych? 

Kierując się zasadą korzyści dla pasażera i portu lotniczego pierwszym etapem 
analizy powinna być identyfikacja istniejących potrzeb obu stron. Niejednokrot-
nie istniejące układy zorganizowane są w przestarzały sposób nieodpowiadający 
potrzebom pasażerów, a w szczególności kierowców odwożących czy też przywo-
żących pasażerów. 

Jedną z ważniejszych informacji w analizie zasadności organizacji strefy eks-
presowego parkowania jest identyfikacja ‘rodzaju klienta’ danego portu lotnicze-
go. Dzięki temu możliwe jest właściwe nadanie priorytetu poszczególnym typom 
pojazdów w rejonie układu przedterminalowego oraz na parkingach – pojazdy 
indywidualne czy raczej nastawienie na transport zbiorowy. 

Priorytetowe traktowanie danej grupy klientów związany jest z kolejnym 
aspektem analizy dotyczącej strefy ekspresowego parkowania, mianowicie lokali-
zacji portu lotniczego i jego charakteru. Prawidłowe rozpoznanie poszczególnych 
elementów portu lotniczego powinno być ważącym czynnikiem wpływającym na 
strategie parkingowa w obrębie lotniska w tym także zasadność, miejsce oraz lo-
kalizacje strefy krótkiego postoju.
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