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Streszczenie: W artykule przedstawiono jeden ze sposobów zwiększe-
nia kolejowego potencjału pasażerskiego poprzez kształtowanie dostęp-
ności pieszej przystanków kolejowych oraz sposobu zagospodarowania 
ich otoczenia pod kątem funkcji i intensywności użytkowania terenu. 
W pierwszej części artykułu przedstawiono wytyczne dotyczące kształ-
towania dostępności pieszej do przystanku w kontekście rzeczywistej 
odległości dojścia. W kolejnym kroku opisano sposoby zagospodaro-
wania otoczenia przystanku kolejowego w zależności od jego funkcji 
i lokalizacji w kontekście miasta. W ostatnim kroku, dla wybranego 
przystanku kolejowego w Krakowie, dokonano analizy jego dostępności 
pieszej w zależności od jego lokalizacji w kontekście zagospodarowania 
obszaru. Dla tych dwóch wariantów wyznaczono wartość kolejowego 
potencjału pasażerskiego, także dla przypadku zmian w sposobie zago-
spodarowania otoczenia przystanku.
Słowa kluczowe: przystanki kolejowe, system kolei aglomeracyjnej, 
zagospodarowanie przestrzenne, rozwój miasta.

Wpływ dostępności pieszej  
oraz lokalizacji przystanku kolejowego 
na jego potencjał pasażerski1

Wprowadzenie
W większości artykułów stanowiących o efektywności sys-
temów transportu zbiorowego w miastach, najczęściej nie 
wspomina się o roli otoczenia przystanków i stacji tego sys-
temu w kontekście struktury funkcjonalnej. O ile pojawia się 
odniesienie do oddziaływań przystanku z otoczeniem, o tyle 
dotyczy to z reguły powiązań z innymi systemami transporto-
wymi (rowerowym, samochodowym). Czasami wspomina się 
o dostępności pieszej, w funkcji odległości w linii prostej, jako 
oddziaływania przystanku w kontekście otoczenia. Jednak 
podejście to jest niewystarczające. Otoczenie przystanków 
transportu zbiorowego, z jego strukturą funkcjonalną (funk-
cją i intensywnością użytkowania terenu), ma przecież bar-
dzo duży wpływ na efektywność ekonomiczną tego systemu. 
To obszar wokół „zasila” przystanki i cały system w postaci 
mniejszego lub większego potencjału pasażerskiego.

W dużych miastach Polski, szczególnie w aglomeracjach, 
rozwijają się różne systemy transportu zbiorowego, które 
mają odciążyć układ drogowy od ruchu samochodowego. Ich 
efektywność najczęściej oceniana jest poprzez zmiany w ukła-
dach tras, ale także lokalizacji przystanków. Intencjonalnie 
lokalizacja przystanków ustalana jest w obrębie największych 
generatorów ruchu, w obszarze oddziaływania w okręgu o pro-
mieniu, np. 300–500 m w linii prostej. Jednak nigdy nie jest 
rozważana ich dokładna lokalizacja z uwzględnieniem rze-
czywistej odległości dojścia, z uwzględnieniem barier urbani-
stycznych, transportowych i fizjograficznych. A te elementy 
mogą diametralnie zmienić dostępność przystanków trans-
portu zbiorowego z obszaru oddziaływania.

1  ©Transport Miejski i Regionalny, 2018.

System kolei aglomeracyjnej jako element wewnętrznego 
sytemu transportu zbiorowego miasta
Wydaje się, że rozwój systemu transportowego w dużych 
miastach powinien spełniać dwa postulaty: po pierwsze po-
winien zapewniać przyjazne warunki do zamieszkania, a po 
drugie spełniać postulat miasta dostępnego dla mieszkań-
ców z zewnętrznej strefy – czyli obszarów funkcjonalnych. 
Jednak dostępność ta nie może być sprzeczna z pierwszym 
postulatem – dostępność z zewnątrz miasta, w tym przypad-
ku transportowa, nie może wpływać negatywnie na jakość 
życia mieszkańców poprzez wzrost zanieczyszczenia środo-
wiska i hałas, a także degradowanie przestrzeni publicznej. 
Z tego względu, w kontekście miasta, jak i jego obszaru 
funkcjonalnego, należy rozwijać taki system transporto-
wy, który opierałby się na rozwoju kolei aglomeracyjnej (w 
powiązaniach zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych 
w mieście), z jednoczesnym rozwojem systemów transpor-
tu zbiorowego wewnątrz miasta, które zapewniałyby kon-
tynuowanie podróży z przystanków kolejowych do miejsc 
pracy. Dodatkowo system kolei aglomeracyjnej musi zostać 
uzupełniony o poprawne planowanie otoczenia przystan-
ków kolejowych pod kątem funkcji użytkowania terenu, 
jak i jej intensywności, według ustalonej metody. Poprawnie 
planowane otoczenie ma szanse zapewnić wysoki potencjał 
pasażerski pod warunkiem, że będzie dostępny on pieszo. 
Jeśli spełnione zostaną te postulaty, system kolei aglome-
racyjnej może także stać się elementem wewnętrznego sys-
temu transportu zbiorowego dużego miasta. Warto zatem 
wyszczególnić zasady kształtowania dojść do przystanków 
oraz kształtowania jego otoczenia.

Dostępność transportu zbiorowego – zasady kształtowania 
dojść do przystanków
Dostępność struktury funkcjonalno-przestrzennej rozu-
miana jest jako łatwość osiągnięcia celów podróży, w zależ-
ności od położenia względem siebie źródła i celu podróży 
(w ujęciu długości i czasu odbycia podróży), w odniesieniu 
do różnych środków transportu (dojście do przystanku) 
i infrastruktury drogowej (sieci ulic, ścieżek rowerowych, 
chodników) [1].

W opracowaniu [2] dowiedziono, że na obszarach cha-
rakteryzujących się długimi odległościami dojścia do róż-
nych celów podróży ruch pieszy właściwe nie występuje. 
Bliska odległość do celów podróży, a także przyjazne i atrak-
cyjne ciągi piesze zachęcają do podróżowania pieszo, co 
wpływa na zmniejszanie się pracy przewozowej transportu 
zmotoryzowanego i wpływa korzystnie na zdrowie człowieka. 
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W Stanach Zjednoczonych maksymalną odległością dojścia 
pieszego, na którą skłonni są podróżować mieszkańcy mia-
sta, oszacowano na 400 m. Miarą dostępności jest w tym 
wypadku udział jednostek mieszkalnych w odległości do 
400 m od celów podróży (usług, miejsc pracy, a także przy-
stanków transportu zbiorowego).

Dostępność do infrastruktury transportowej (drogowej 
i transportu zbiorowego) można wyrazić za pomocą odle-
głości i łatwości dojścia/dojazdu do sieci ulicznej oraz do 
przystanku transportu zbiorowego. Według różnych opra-
cowań dotyczących kształtowania osiedli mieszkaniowych 
zebranych w opracowaniach [3][4] rekomendowane są na-
stępujące odległości dojścia do przystanku:

•	 centrum miasta – maksymalnie 300 m, 
•	 zabudowa wielorodzinna lub o wysokiej intensywno-

ści – 300–500 m,
•	 zabudowa jednorodzinna lub ekstensywna – 600–

1000 m.

Z zakresu analiz wpływu czynnika struktury funkcjo-
nalno-przestrzennej na udział różnych środków transportu 
w podróżach możemy wskazać opracowanie Olszew skiego 
[5]. Przedstawione są wyniki analiz dostępności pieszej do 
przystanków komunikacji zbiorowej – w tym przypadku 
do stacji metra w Singapurze. Jakość dojścia pieszego jest 
jednym z istotnych czynników wpływających na decyzję 
odbycia podróży transportem zbiorowym zamiast indywi-
dualnym. Wskazuje się na istotną rolę takich czynników 
jak rzeczywista odległość dojścia do przystanku, liczba 
przejść przez jezdnię, pokonywanie schodów lub kolizji 
z ruchem kołowym. Według różnych badań, przedstawio-
nych w opracowaniu Olszewskiego, maksymalna odległość 
dojścia (w warunkach amerykańskich) do stacji metra wy-
nosi 1750 m. Jednak ponad połowa podróżujących decydu-
je się na dojście piesze w odległości do 900 m. Wielu anali-
tyków stwierdza, że 800 m stanowi granicę akceptowalnej 
odległości pieszej, przy czym odległość tę można wydłużyć, 
tworząc atrakcyjne, bezpieczne i wygodne warunki dojścia 
do stacji metra. 

Priorytetem jest zapewnienie krótkiego czasu dojścia do 
przystanku i jak najkrótszego czasu oczekiwania na pojazd. 
Nieco mniej istotnym okazuje się konieczność zrealizowa-
nia przesiadki [4]. Zatem należy tak kształtować przestrzeń 
urbanistyczną, aby skupiać zabudowę wzdłuż korytarzy 
transportowych już obsługiwanych przez transport zbioro-
wy (o wysokiej częstotliwości kursowania), z bliskim zasię-
giem dojścia do przystanków i stacji. Zasięg dojścia musi 
być jednak rozważany z uwzględnieniem czasu dojścia po 
istniejącej infrastrukturze pieszej (nie w linii prostej). 
Dostępność ma zatem bezpośredni związek z intensywno-
ścią zabudowy. Jednocześnie przestrzeń publiczna wzdłuż 
głównych korytarzy dojść do przystanku powinna być 
przyjazna dla pieszych – estetyczna, urozmaicona wizualnie 
i bezpieczna. Już na etapie szczegółowego planowania prze-
strzeni (np. w ramach miejscowych planów) można wpły-
wać na wielkość generowanego ruchu przez obszar i przy-
szły kształt systemu transportowego [6]. Można to zreali-

zować poprzez uwzględnienie przebiegu ciągów pieszych, 
nawet poprzez jednorodny obszar pod względem funkcji 
użytkowania terenu.

Struktura funkcjonalna obszaru – zasady kształtowania 
otoczenia przystanków
Podstawą zrównoważonego rozwoju miasta jest konse-
kwentna polityka lokalizacyjna. Odgrywa ona ogromną 
rolę w kontrolowaniu obciążeń sieci ulicznej poprzez ste-
rowanie wielkością generowanego ruchu przez obszar. 
Lokalizacja nowych obiektów powinna zostać oceniona 
ze względu na dostępność do systemu transportowego, 
zwłaszcza do infrastruktury transportu zbiorowego (ist-
niejącej oraz planowanej). Dogęszczanie struktur osiedleń-
czych powinno odbywać się szczególnie wzdłuż linii kolejo-
wych lub tramwajowych, z polaryzacją zabudowy w rejonie 
stacji, przystanków lub węzłów przesiadkowych. Postulaty 
takie należy włączyć w politykę planistyczną miasta na eta-
pie tworzenia dokumentów planistycznych takich jak: stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego, planów miejscowych i decyzji o warunkach za-
budowy. Jednostki miejskie odpowiedzialne za planowanie 
przestrzenne muszą zdawać sobie sprawę, że rozproszona 
zabudowa powoduje wzrost pracy przewozowej i presji na 
rozbudowę sieci drogowo-ulicznej.

Dogęszczanie struktur osiedleńczych oraz tych związa-
nych z lokalizacją miejsc pracy powinno być jednak kontro-
lowane także na etapie ustalania samej funkcji użytkowania 
terenu. Jest to dosyć trudne, gdyż wymaga szczegółowych 
analiz obciążenia układów drogowych ruchem samochodo-
wym oraz pasażerskim. Niezbędne jest zatem przeprowadze-
nie optymalizacji lokalizacji poszczególnych funkcji użytko-
wania terenu w kontekście miasta (ale także aglomeracji), ze 
szczególnym uwzględnieniem ich polaryzacji wokół przy-
stanków wysokowydajnego środka transportu zbiorowego 
(linie szybkiego tramwaju, kolej, metro). Pozwoli to na takie 
ustalenie kierunków rozwoju miasta, które minimalizować 
będzie pracę przewozową systemów transportowych, co 
w konsekwencji wpłynie na odciążenie układu drogowego od 
ruchu samochodowego. To zagadnienie jest obszarem zainte-
resowań naukowych autorki niniejszego artykułu. 

Na jego potrzeby, w uproszczony sposób, przyporząd-
kowano zalecaną funkcję zabudowy wokół przystanków, 
zależnie od ich lokalizacji względem miasta oraz systemu 
transportowego wokół nich. Podział ten został dokonany 
na podstawie wcześniejszych prac naukowych autorki, a za-
wartych w opracowaniach [7][8]. 

Każdy przystanek kolejowy funkcjonujący lub mający 
funkcjonować na terenie Krakowskiego Obszaru Metro-
politalnego został przyporządkowany do jednego z dwóch 
typów głównych, gdzie kryterium związane było z funkcją 
jaką pełnią (w aspekcie funkcji użytkowania terenu obszaru 
wokół nich) oraz lokalizacją (w kontekście podziału struk-
turalnego miasta – centrum, śródmieście, osiedla mieszka-
niowe etc.). W obrębie każdego z typów dokonano także 
przyporządkowania tych przystanków do podtypów. I tak:
– I typ – wg kryterium strukturalnego
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•	 obszar centrum miasta, 
•	 obszar śródmieścia,
•	 obszar osiedli mieszkaniowych,
•	 obszar suburbia,
•	 obszar małych i średnich miast Krakowskiego Obsza-

ru Metropolitalnego,
– II typ – wg kryterium funkcjonalnego

•	 główne węzły przesiadkowe (centrum),
•	 centra wielofunkcyjne (zabudowa o funkcji mieszka-

niowej, usługowej i biurowej),
•	 centra komercyjne (zabudowa o funkcji usługowej, 

biurowej),
•	 centra osiedlowe (zabudowa o funkcji mieszkaniowej),
•	 inne funkcje (zabudowa ekstensywna).

Przyporządkowanie przystanków do kryterium struktu-
ralnego jest nieco mniej istotne niż do kryterium funkcjo-
nalnego. Pierwsze jest istotne dla urbanistów, którzy doko-
nują podziału miasta na jednostki strukturalne. Drugie nato-
miast jest istotne dla osób zajmujących się planowaniem 
systemów transportowych, gdyż związane jest z potencjała-
mi ruchotwórczymi, które wykorzystuje się w tworzeniu mo-
deli transportowych miast. Z tego względu w niniejszym 
artykule to kryterium będzie brane pod uwagę. Dodatkowo 
spośród pięciu podtypów wybrano trzy (centra wielofunk-
cyjne, komercyjne i osiedlowe), dla których możliwe są 
istotne zmiany w funkcji użytkowania terenu, z uwagi na 
możliwy rozwój miasta.

Każdy z podtypów przystanków wg kryterium funkcjo-
nalnego, został powiązany z jednym z trzech typów układu 
drogowego, który różnicowany jest sposobem prowadzenia 
w odniesieniu do przystanku oraz sposobem obsługi przy-
stanku transportem zbiorowym. Każdy z nich umożliwia 
inny sposób zagospodarowania otoczenia przystanku, z uwa-
gi na powiązania piesze z obszarem oraz prowadzenie tras 
rowerowych i transportu zbiorowego. Typy układów są na-
stępujące: komercyjny, mieszkaniowy oraz śródmiejski [9]. 

Biorąc pod uwagę powyższe analizy można stwierdzić, że:
•	 centra komercyjne najlepiej obsługuje układ drogo-

wy wg typu komercyjnego,
•	 centra osiedlowe – typ mieszkaniowy,
•	 centra wielofunkcyjne – typ śródmiejski i komercyjny.

Zatem analizując wykształcone już układy drogowe  
w miastach w okolicach przystanków kolejowych, możemy 
wstępnie wskazać docelowy sposób zagospodarowania oto-
czenia przystanku pod kątem funkcji i intensywności użyt-
kowania terenu.

 
Wpływ zmian dostępności pieszej i sposobu zagospodarowania 
otoczenia przystanku na kolejowy potencjał pasażerki  
– analiza przypadku
Powyższe wytyczne związane z kształtowaniem obszaru 
dojścia i sposobu zagospodarowania przystanku kolejo-
wego zostały zastosowane w przykładzie obliczeniowym. 
Do analizy wybrano przystanek kolejowy zlokalizowa-
ny w Krakowie, który ma powstać w ramach budowy  

infrastruktury kolejowej dla systemu Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej (SKA). W dokumencie Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Krakowa [10] przystanek ten pojawia się pod nazwą 
Prądnik Biały. 

Przystanek zlokalizowany będzie w północnej części 
miasta, w sąsiedztwie drogi wylotowej w kierunku 
Warszawy. Planowany przystanek obsługiwać ma najbliż-
sze osiedle mieszkaniowe przy ulicach Siewnej i Dobrego 
Pasterza oraz zespół biurowy (w rozbudowie) przy ulicy 
Opolskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego 
przystanku znajdują się także tereny usługowe (drobnych 
usług handlowych), przemysłowe oraz zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej. Lokalizację przystanku i sposób za-
gospodarowania terenu przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Lokalizacja przystanków kolejowych (stara lokalizacja – kolor niebieski, nowa – kolor 
czerwony) w kontekście zagospodarowania przestrzennego obszaru ich oddziaływania

Uwzględniając metodologię rozwoju otoczenia przy-
stanków, przedstawioną w części pierwszej artykułu, przy-
stanek Prądnik Biały zakwalifikowano do podtypu – centra 
wielofunkcyjne (pod względem kryterium funkcjonalne-
go). Pod kątem jego lokalizacji – jako obszar śródmieścia. 
Układ drogowy w obrębie przystanku zakwalifikowano do 
typu śródmiejskiego, dla którego zaleca się, wg opracowa-
nia [9], rozwój zabudowy usługowej, biurowej. Z tego 
względu można zastanawiać się nad potencjalną zmianą lo-
kalizacji przystanku, w kontekście powiązań także z innymi 
systemami transportowymi. W przypadku tego przystan-
ku powstaje pytanie – która funkcja zabudowy jest waż-
niejsza do obsługi przez system kolei aglomeracyjnej? 
Funkcja mieszkaniowa – która umożliwiłaby realizowanie 
podróży z miejsca zamieszkania dla mieszkańców Krakowa 
do ich miejsca pracy (czyli przejęcie części podróży we-
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wnętrznych w mieście przez system kolei aglomeracyjnej)? 
Czy funkcja biurowa, usługowa, związana z miejscami pra-
cy – która zapewnia realizowanie podróży do pracy w rela-
cji docelowo-źródłowej, ale także w podróżach wewnętrz-
nych? Wydaje się, że tak blisko śródmieścia ta druga za-
pewnia większe możliwości pozyskania potencjalnego 
pasażera. Istnieje jednak możliwość sprawdzenia, która lo-
kalizacja przystanku kolejowego, w powiązaniu z przewagą 
jednej funkcji zabudowy, zapewni większy kolejowy poten-
cjał pasażerski – co poniżej jest czynione.

Z uwagi na potencjalny rozwój otoczenia (planowany 
rozwój funkcji biurowej) oraz właściwości układu drogowe-
go (typ śródmiejski) w projekcie [8] zaproponowano zmia-
nę lokalizacji przystanku kolejowego. Przystanek ten powi-
nien zostać przesunięty bliżej funkcji biurowej, tej istnieją-
cej oraz planowanej – przy ulicy Opolskiej. 

W poniższej analizie przedstawiono wpływ zmian loka-
lizacji przystanku kolejowego na kolejowy potencjał pasa-
żerski, z uwzględnieniem zmian także w infrastrukturze 
pieszej (dojść do przystanku).

W pierwszym etapie analiz opracowano rysunki izolinii, 
które obrazują zasięg dojścia do przystanku z obszaru opra-
cowania. Izolinie uwzględniają dojście do przystanku po 
istniejącej infrastrukturze drogowej i pieszej. Są stopniowa-
ne co 100 m, aż do wartości 800 m. Dodatkowo zaznaczo-
no także zasięg izolinii 800 m, mierzonej w linii prostej od 
przystanku. Wartość graniczna została ustalona na podsta-
wie badań, które opisane zostały we wcześniejszej części 
artykułu. Rysunki zostały wykonane ręcznie, gdyż oprogra-
mowanie powiązane z informacjami GIS nie jest w stanie 
dokładnie przeanalizować tras ciągów pieszych (alejki 
w parku, chodniki przed budynkami). Z tego względu etap 
ten był bardzo pracochłonny. Izolinie wykonano dla dwóch 
scenariuszy:

•	 lokalizacja przystanku wg SUiKZP [10] (stara lokali-
zacja),

•	 lokalizacja przystanku kolejowego wg opracowania 
[8] (nowa lokalizacja).

W wyniku analiz dwóch scenariuszy zauważono, że 
pierwsza stara lokalizacja przystanku nie wymaga zmian 
w infrastrukturze pieszej, gdyż zasięg izolinii po sieci dro-
gowej jest bliski izolinii w linii prostej – a więc bliski ideal-
nemu (rysunek 2).

Druga lokalizacja przystanku (rysunek 3) niestety kształ-
tuje izolinię dojścia nieco gorzej – w południowej części ob-
szaru izolinia ta jest mocno zaburzona w wyniku bariery 
urbanistycznej, jaką jest rzeka oraz linia kolejowa. Z tego 
względu zdecydowano, że w infrastrukturze pieszej powinny 
pojawić się rozwiązania niwelujące te bariery. Zaproponowa-
no zatem przejście pod układem torowym w obszarze kam-
pusu Uniwersytetu Rolniczego (to rozwiązanie poprawi tak-
że dostępność osiedla Żabiniec do transportu zbiorowego 
przy ul. 29 listopada). Zaplanowano także otwarcie ciągu 
pieszego wzdłuż torów kolejowych po stronie kampusu, 
z przejściem pod lub nad ulicą Opolską. Dla tego rozwiąza-
nia sporządzono ponownie rysunek obrazujący izolinie dojścia 

Rys. 2. Izolinie dojścia do przystanku kolejowego Prądnik Biały w Krakowie 
(stara lokalizacja)

Rys. 3. Izolinie dojścia do przystanku kolejowego Opolska w Krakowie (nowa 
lokalizacja)

Rys. 4. Izolinie dojścia do przystanku kolejowego Opolska w Krakowie 
(nowa lokalizacja) z uwzględnieniem zmian w infrastrukturze pieszej
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do przystanku (rysunek 4). Po wprowadzonych zmianach 
można zauważyć, że dotychczas słabo dostępny kolejowo ob-
szar osiedla Żabiniec oraz kampusu uniwersyteckiego (po 
południowej stronie ulicy Opolskiej) poprawiły swoją do-
stępność. Na obszarze tym znajduje się dosyć duża intensyw-
ność miejsc pracy, nauki i zamieszkania. 

Dla przedstawionych powyżej analiz zasięgu oddziaływa-
nia przystanku kolejowego, który uwzględnia sposób dotar-
cia do przystanku pieszo, sporządzono (metodą uproszczoną) 
obliczenia kolejowego potencjału pasażerskiego. Obliczenia 
te wskażą na zmiany w potencjale pasażerskim w zależności 
od lokalizacji przystanku i zasięgu jego oddziaływania oraz 
zmian w sposobie zagospodarowania jego otoczenia. Jako za-
sięg oddziaływania przystanku przyjęto obszar znajdujący się 
wewnątrz izolinii rzeczywistej 800 m.

W procedurze obliczeniowej konieczne było zdefinio-
wanie liczby mieszkańców i miejsc pracy w każdej izolinii. 
W analizach nie uwzględniano liczby studentów mieszkają-
cych w akademikach uniwersytetu oraz liczby pracowników 
tej uczelni (trudności w dostępnie do danych). Z uwagi na 
brak tak dokładnych danych dla tego obszaru wartości te 
oszacowano na podstawie powierzchni poszcze gól nych 
funkcji zabudowy (rys. 5). Następnie założono dla nich 
wskaźniki intensywności netto – zabudowa wysokiej in-
tensywności 1.2, niskiej 0,3 [11]. Przyjmując średni me-
traż mieszkania/domu (25/50 m2) w przeliczeniu na 
1 osobę, otrzymano liczbę mieszkańców w analizowanym 
obszarze, w zależności od poszczególnego zasięgu izo-
chron. Podobnie poczyniono z liczbą miejsc pracy w każ-
dej izolinii. Dla zmierzonych powierzchni zabudowy brut-
to przyjęto wskaźnik zabudowy na poziomie 40% (średni 
wskaźnik zabudowy dla Krakowa – dla analizowanego 
obszaru nie sporządzono miejscowego planu zagospoda-
rowania terenu, gdzie taki wskaźnik mógł być zdefinio-
wany). Następnie dla każdej zabudowy o funkcji usługo-
wej przyjęto liczbę pracowników na 100 m2 (dla funkcji 
biurowej – 4 osób/100 m2, dla funkcji handlowej – 2 oso-
by/100 m2). Z tych założeń otrzymujemy liczbę miejsc 
pracy w analizowanym obszarze w zależności od poszcze-
gólnego zasięgu izolinii.

Kolejowy potencjał pasażerski został wyznaczony dla 
godziny szczytu porannego i motywacji dom-praca-dom. 
Konieczne było zatem przyjęcie dodatkowych parametrów 
[12], jak: ruchliwość niepiesza w motywacji – 2,31 podr./
dobę, udział motywacji w dobie – 15,8%, udział godziny 
szczytu – 14,5%, udział komunikacji zbiorowej w podró-
żach nie pieszych – 50,7%. Przyjęto (ze względu na brak 
badań w Polsce), że udział podróży koleją spośród podróży 
transportem zbiorowym w mieście, w przypadku gdy bę-
dzie funkcjonował w całości system kolei aglomeracyjnej, 
wyniesie 20%. 

Na podstawie powyższych założeń, które w uproszczo-
ny sposób umożliwiają obliczenie potencjału pasażerskiego, 
na rysunkach 6 i 7 przedstawiono rozkład potencjałów w każ-
dej analizowanej izolinii dojścia do przystanku (w dwóch 
lokalizacjach).

Na rysunku 6 przedstawiono wartości kolejowego po-
tencjału pasażerskiego, w rozbiciu na obszary dojścia pie-
szego, w trzech wariantach: przed zmianą lokalizacji przy-
stanku (tzw. stara lokalizacja), po jego zmianie (nowa loka-
lizacja) i po wprowadzeniu zmian w infrastrukturze pieszej 
(nowy układ dojść pieszych). Wartości te przedstawiają 
wartość produkcji wyrażoną w pasażerach systemu kolejo-
wego w godzinie szczytu porannego, której wartość zależna 
jest głównie od liczby mieszkańców z obszaru analizy.

W przypadku starej lokalizacji przystanku potencjał pa-
sażerski w obrębie dogodnej dostępności pieszej wynosi oko-
ło 130 pas/h. W przypadku nowej lokalizacji – 116 pas/h. 
Porównując wielkość potencjałów pasażerskich (produkcji) 
dla dwóch lokalizacji przystanków, można zauważyć, że 
pierwsza (stara) lokalizacja zapewnia lepszy zasięg dojścia 
do przystanku z obszaru osiedla mieszkaniowego – więk-
szość potencjału mieści się w izolinii do 600 m. W przypad-
ku drugiej lokalizacji większość potencjału mieści się powy-
żej tej wartości izolinii. Nieco poprawia się dostępność ob-
szarów mieszkalnych do przystanku, jeśli zapewnimy lepsze 
jego powiązanie z obszarami mieszkalnymi – produkcja 
o wartości 128 pas/h. Jeśli zatem lokalizacja przystanków 
w tym rejonie miasta (śródmieście) ma być nastawiona na 
obsługę wewnętrznych podróży i obsługę mieszkańców, to 

Rys. 6. Wartości potencjału pasażerskiego (produkcja) dla przystanku kolejowego, w zależno-
ści od zasięgu izolinii, w godzinie szczytu porannego

Rys.5. Struktura funkcjonalna wokół przystanku kolejowego Opolska w Krakowie
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lokalizacja powinna pozostać jak w SUiKZP [10]. Wydaje 
się jednak, że w tym obszarze dostępność do systemu trans-
portu zbiorowego i rowerowego jest tak dobra, że dodatko-
wy system, w postaci kolejowego, nie jest niezbędny. 
Należy zatem kierować się lokalizacją przystanków w ob-
szarze śródmieścia z nastawieniem na obsługę zespołów 
usługowych – biurowych, handlowych. 

W przypadku, kiedy lokalizujemy przystanek kolejowy 
w obszarze śródmieścia z nastawieniem na obsługę dojaz-
dów do pracy (potencjał ruchotwórczy – atrakcja), warto 
zadbać o jego odpowiednią lokalizację (w atrakcyjnej strefie 
dojścia) i sposób zagospodarowania otoczenia pod kątem 
funkcji i intensywności użytkowania terenu. Na rysunku 7 
przedstawiono rozkład potencjału (atrakcja) w zależności 
od zasięgu izolinii, z uwzględnieniem motywacji dojazdu 
do pracy. Do wyznaczenia tego potencjału wykorzystano 
obliczone wartości miejsc pracy i pozostałe zmienne przed-
stawione powyżej.

Analizując rysunek 7, można zauważyć, że zmiana lokali-
zacji przystanku w zdecydowany sposób poprawiła dostęp-
ność przystanku dla pracowników zespołu biurowego. 
Wartość potencjału w zasięgu bliskiej dostępności pieszej jest 
zdecydowanie wyższa (atrakcja – 54 pas/h) niż w przypadku 
starej lokalizacji (atrakcja – 42 pas/h). Jeśli uwzględnimy do-
datkowo zmiany w sposobie zagospodarowania terenu (prze-
kształcenie obszaru handlowego – plac Imbramowski, na 
zespół biurowy), potencjał ten zdecydowanie rośnie (atrakcja 
– 96 pas/h). Zmiany te przyczyniają się do zapewnienia nieco 
lepszej efektywności systemu kolei aglomeracyjnej w postaci 
dodatkowego zasilania przystanku potencjałem pasażerskim. 
Należy także dodać, że analizowany potencjał pasażerski 
uwzględnia tylko pasażerów, którzy docierają pieszo do przy-
stanku. Pozostali pasażerowie będą docierali do przystanku 
także transportem zbiorowym i rowerowym (wartości te na-
leży wyznaczyć na podstawie modeli transportowych dla 
miasta).

Podsumowanie
Przeprowadzone analizy pokazały, że lokalizowanie przy-
stanku kolejowego powinno zostać dokładnie przemyśla-

ne pod kątem wpływu otoczenia na potencjał pasażerski. 
W analizach takich niezwykle istotna jest dostępność 
piesza przystanku z generatorów ruchu. Należy zatem 
równolegle tworzyć bezpośrednie i bliskie trasy dojścia do 
przystanku z zapewnieniem wysokiej intensywności za-
budowy o różnych funkcjach. Przeprowadzone obliczenia 
pokazały, że o ile różnica w wartościach potencjałów nie 
jest bardzo duża (dla analizowanego przypadku), o tyle 
same zmiany wskazują na zauważalny wpływ zmian w do-
stępności do przystanku oraz sposobie jego zagospodaro-
wania. W przypadku innych przystanków, gdzie otocze-
nie jest jeszcze do zagospodarowania, ich potencjalny roz-
wój powinien zostać nakierowany na rozwiązania w infra-
strukturze pieszej w powiązaniu z wysoką intensywnością 
miejsc pracy lub zamieszkania (zależnie od typu układu 
drogowego).
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Rys. 7. Wartości potencjału pasażerskiego (atrakcja) dla przystanku kolejowego, w zależno-
ści od zasięgu izolinii, w godzinie szczytu porannego


