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urszulaa.duda@gmail.comPrzegląd stosowanego w wybranych  

krajach oznakowania stref kiss and ride1

Streszczenie. Oznakowanie stref kiss and ride tylko w nielicznych przy-
padkach zostało uregulowane prawnie (poprzez umieszczenie ogól-
nie przyjętego wzoru oznakowania strefy w odpowiednim dokumencie 
państwowym, regulującym oznakowanie obowiązujące w danym kra-
ju). W większości krajów strefy kiss and ride oznakowane są za pomo-
cą specjalnie do tego celu zaprojektowanych piktogramów. Nie można 
jednak na ich podstawie karać nieprawidłowego postępowania użytkow-
ników stref. Aby wymusić odpowiednie zachowanie uczestników ruchu, 
w strefach, oprócz oznakowania kiss and ride stosuje się m.in. znaki ofi-
cjalnie regulujące czas parkowania lub postoju, obowiązujące prawnie. 
Kontynuując omawianie problemów stref kiss and ride2, w artykule przed-
stawiono analizę możliwości i zasad prawnych dotyczących oznakowania 
stref kiss and ride, obowiązujących w wybranych krajach na świecie. Na 
przykładach z konkretnych państw przedstawiono przyjmowane tam 
sposoby ich oznakowania. Omówienie uzupełniono zestawieniem różne-
go rodzaju piktogramów zastosowanych do oznakowania stref kiss and 
ride w wybranych państwach. Oznakowanie stref kiss and ride funkcjo-
nujących w Polsce rozpatrzono, tak jak w pozostałych przypadkach, pod 
względem formalnym. Przedstawiono przykłady stosowanego oznakowa-
nia. Zaznaczono, że tę samą funkcję co strefa kiss and ride, pełnią w Polsce 
również strefy oznakowane wyłącznie znakiem B-35 – zakaz postoju. 
Zebrano i przedstawiono przykłady takich stref zorganizowanych w róż-
nych miastach w Polsce wraz z analizą ich organizacji i oznakowania.
Słowa kluczowe: kiss and ride, K+R, zachowania komunikacyjne,  węzły 
przesiadkowe

Wprowadzenie
Na potrzeby analizy zagadnienia zebrano informacje do-
tyczące oznakowania stref kiss and ride w wybranych loka-
lizacjach na świecie. Przeanalizowano możliwości prawne 
i zasady, jakimi kierują się zarządcy infrastruktury kiss and 
ride w wybranych do analizy państwach (Czechy, Holandia, 
Polska). 

Kryterium wyboru państwa stanowiła dostępność infor-
macji na temat możliwości i zasad prawnych dotyczących 
oznakowania stref kiss and ride w danym kraju.

Wyodrębniono dwa rodzaje oznakowania stref kiss and 
ride:
1. oznakowanie stref kiss and ride uregulowane prawnie 

(wzór znaków kiss and ride pionowych/poziomych okre-
ślony w akcie prawnym definiującym wzory znaków 
drogowych obowiązujących w danym kraju),

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015.
2 Główne cele funkcjonowania systemów kiss and ride oraz próbę zdefiniowania po-

jęcia strefy kiss and ride przedstawiono w artykule: Duda U., Starowicz W., Strefy 
krótkiego postoju kiss and ride, „Transport Miejski i Regionalny”, 2014, nr 12.

2. oznakowanie stref kiss and ride nieuregulowane prawnie 
(znaki pionowe i poziome, którymi oznakowano strefy 
w danej lokalizacji zostały zaprojektowane przez zarząd-
ców instytucji, przy których strefy te funkcjonują).

Opis sposobu oznakowania stref kiss and ride w każdym 
omawianym kraju prowadzono w dwóch wyodrębnionych 
wcześniej grupach. Zastosowano następujący schemat:
1. Regulacje prawne dotyczące oznakowania dróg w da-

nym kraju.
2. Przykłady możliwego oznakowania, stosowanego wg 

prawa.
3. Fotografie przedstawiające zastosowanie oznakowania 

w praktyce.

Uregulowane prawnie oznakowanie kiss and ride  
na przykładzie Czech
W prawie czeskim wzory znaków drogowych obowią-
zujących na terenie państwa określa Rozporządzenie nr 
30/2001[1]. Rozporządzeniem nr 247/2010 [2] z 12 sierp-
nia 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie nr 30/2001 
wprowadzono znak IP 13e Parkoviště K+R (Parking K+R). 
Stosuje się go do oznakowania wszystkich stref kiss and ride 
funkcjonujących w Czechach. Wzór znaku 13e przedsta-
wiono na rysunku 1.

Na fotografiach 1 i 2 przedstawiono oznakowanie strefy 
kiss and ride funkcjonującej przy stacji praskiego metra 
przed i po wprowadzeniu obowiązującego w całym kraju 
znaku IP 13e Parkoviště K+R.

Rys. 1.  
Znak IP 13e Parkoviště K+R
stosowany w Czechach do oznakowania
stref kiss and ride
Źródło: [2]

Fot. 1.  
Oznakowanie strefy kiss and ride  
przy stacji metra Opatov w Pradze  
w Czechach przed wprowadzeniem 
znaku 13e Parkoviště K+R
Źródło: http://cs.wikipedia.org/  
autor: sesar
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Przykład zastosowania ww. znaku K+R do oznakowa-
nia strefy kiss and ride w Holandii przedstawiono na foto-
grafii 4.

Oznakowanie kiss and ride nieuregulowane prawnie  
na przykładzie Holandii
W Holandii kwestia dotycząca oznakowania stref kiss and 
ride pozostaje nieuregulowana prawnie, stąd nieprawidło-
we zachowanie użytkowników w strefach tak nazwanych 
nie może być karane przez organy wyznaczone do kontroli 
ruchu. Aby wymusić odpowiednie zachowania uczestników 
ruchu, w strefach oprócz oznakowania kiss and ride stosu-
je się m.in. znaki oficjalnie regulujące czas parkowania lub 
postoju, obowiązujące prawnie (odpowiadające polskim 
znakom B-35 i B-36) [3]. Holenderskie znaki dotyczące 
parkowania przedstawiono na rysunkach 2 i 3.

Fot. 2.  
Oznakowanie strefy kiss and ride
przy stacji metra Opatov w Pradze  
w Czechach po wprowadzeniu  
znaku 13e Parkoviště K+R
Źródło: mapy Google (13.05.2014)

Rys. 2. Znak E1 Parkeerverbod  
odpowiadający polskiemu  

znakowi B-35 – zakaz postoju
Źródło: [4]

Rys. 3. Znak E2 Verbod stil te staan  
odpowiadający polskiemu znakowi 
B-36 – zakaz zatrzymywania się

Źródło: [4]

Na fotografii 3 przedstawiono zastosowanie znaku E1 
w strefie kiss and ride.

Fot. 3. Zastosowanie znaku E1 Parkeerverbod w strefie kiss and ride na parkingu P+R przy 
stacji kolejowej Oss w Holandii
Źródło: mapy Google (15.05.2014)

 Strefy kiss and ride są stosowane w wielu lokalizacjach na 
terenie Holandii, ale ich nazewnictwo i oznakowanie nie jest 
jednolite. Oprócz używanego powszechnie terminu kiss and 
ride pojawiają się w nazewnictwie pochodne tego określenia 
w języku holenderskim. Według autorów [3] do oznakowania 
stref kiss and ride w Holandii najczęściej stosowany jest znak, 
który zaprojektowano na wzór oficjalnego znaku E12, stoso-
wanego w przypadku parkingów park and ride. Obydwa znaki 
zostały przedstawione na rysunkach 4 i 5.

Rys. 4. Znak E12 stosowany  
w Holandii do oznaczania parkingów 

park and ride
Źródło: [3]

Rys. 5. Znak K+R stosowany do
oznaczania stref kiss and ride,

zaprojektowany na wzór znaku E12
Źródło: [3]

Fot. 4. Oznakowanie strefy kiss and ride przy stacji kolejowej Wezep w Holandii
Źródło: [5]

Inne znaki stosowane w Holandii do oznaczania stref 
kiss and ride przedstawiono na fotografiach 5 i 6.

Fot. 5. Oznakowanie strefy kiss and
ride przy szkole podstawowej  

w Enschedew Holandii
Źródło: [5]

Fot. 6.Oznakowanie strefy kiss and
ride przy szkole podstawowej  

w Vught w Holandii
Źródło: [5]

Przykłady oznakowania stref kiss and ride w wybranych 
krajach na świecie
Różnego rodzaju oznakowanie nieuregulowane prawnie 
występuje w strefach kiss and ride na całym świecie. Na 
potrzeby analizy zagadnienia w [6] opracowano przegląd 
oznakowania stref kiss and ride ilustrowany przykładami 
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z następujących krajów: Australii, Austrii, Belgii, Czech, 
Danii, Holandii, Kanady, Luksemburga, Niemiec, Polski, 
Republiki Południowej Afryki, Stanów Zjednoczonych 
i Tajwanu. Zidentyfikowano przykłady oznakowania w na-
stępujących lokalizacjach: przy fabrykach, portach lotni-
czych, stacjach kolei tradycyjnej, stacjach szybkiej kolei 

oraz przy szkołach, najczęściej podstawowych. Na poniż-
szych rysunkach 6–31 przedstawiono wybrane przykłady 
zestawionego [6] oznakowania. Są to w większości fotogra-
fie wykonane przez użytkowników Internetu, co świadczy 
przede wszystkim o licznym występowaniu stref kiss and 
ride w miastach na całym świecie.

Rys. 6. Oznakowanie strefy kiss 
and go przy szkole podstawowej 
Sandringham East Primary School 
w Melbourne w Australii
Autor: Sandringham East Primary School 
Źródło:http://www.sepsnews.com /2014/03/21/
dear-parents-students-and-friends-55/

Rys. 7. Oznakowanie strefy kiss and ride przy 
szkole podstawowej w Strathfield w Australii
Autor: Strathfield Municipal Council 
Źródło:https://www.strathfield.nsw.gov.au/home/residents/
roads-footpaths-and-traffic/road-safety/kiss-and-ride-zones

Rys. 8. Oznakowanie strefy kiss 
and ride przy stacji kolejowej  
w Wolfsbergu w Austrii
Autor: Holger Born 
Źródło:http://www.fotocommunity.de/pc/
pc/display/20924130

Rys. 9. Oznakowanie strefy kus en weg 
(kiss and ride) przy stacji kolejowej  
w Harelbeke w Belgii
Autor: Tom Lesaffer
Źródło:http://www.lesaffer.be/nl/overpeinzin-
gen-11.htm

Rys. 12. Oznakowanie strefy kiss 
and go przy szkole podstawowej  
w Belgii
Autor: nieznany
Źródło:http://webwinkel.octopusplan.be/
product.php?id_product=120

Rys. 13. Oznakowanie strefy kiss 
and ride w Brukseli w Belgii
Autor: Lumixbx
Źródło:http://commons.wikimedia.org/
wiki/Category:Kiss_and_ride_sign-
s#mediaviewer/File:Bruxelles-Kiss_
and_Ride-001.jpg

Rys. 10. Oznakowanie strefy kiss 
and ride przy szkole podstawowej 
w Belgii
Autor: MvanWunnik
Źródło:http://www.flickr.com/photos/mar-
tin_vw/13805294423/in/photostream/

Rys. 11. Oznakowanie strefy kus en 
rij (kiss and ride) przy szkole podsta-
wowej w Belgii
Autor: lokalepolitie.be
Źródło:http://www.lokalepolitie.be/verkeer-
skrak/wist-je-dat/70-schoolomgeving.html

Rys. 14. Oznakowanie strefy kiss and good-
bye w porcie lotniczym Aalborg w Danii
Autor: nieznany 
Źródło:http://www.travelandtourworld.com/news/
article/kiss-n-goodbye-sign-at-aalborg-airport-a-hit-
on-social-media/

Rys. 15. Oznakowanie strefy tút en d’r út 
(kiss and ride) przy szkole podstawowej  
w Oude Bildtzijl w Holandii
Autor: harry
Źródło:http://www.wegenforum.nl/viewtopic.
php?f=118&t=18594&start=30

Rys. 16. Oznakowanie strefy zoen & zoef 
(kiss and ride) przy szkole podstawowej  
w Noordwijk 
Autor: Jeff Derksen JB 
Źródło:http://joepderksen.blogspot.com/sear-
ch?q=zoef

Rys. 17. Oznakowanie strefy zoen & zoef 
(kiss and ride) przy szkole podstawowej  
w Ravenstein 
Autor: Pascal Van Hecke 
Źródło:https://www.flickr.com/photos/pascal/ 
2632535526/in/photostream/

Rys. 18. 
Oznakowanie 
strefy kiss and go 
w Dudelange  
w Luksemburgu
Autor: Christoph 
Kühnemund 
Źródło:http://www.zlv.
lu/spip/spip.php?ar-
ticle11245
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Rys. 19. Oznakowanie strefy kiss 
and ride przy stacji Sky Train 
(LRT) w Vancouver w Kanadzie
Autor: Dawn Lamont 
Źródło:https://www.flickr.com/pho-
tos/87397405@N00/38326168/

Rys. 24. Oznakowanie strefy kiss 
and ride przy stacji kolejowej 
w Melbourne 
Autor: Coral Musgrave
Źródło: http://travellingcoral.wordpress.
com/2014/04/02/melbourne-yaraville-and-
willilamstown-by-train-boat-and-plane/

Rys. 20. Oznakowanie strefy kiss and ride 
przy stacji kolejowej w Kapsztadzie  
w Republice Południowej Afryki
Autor: Dean Hutton 
Źródło:http://www.2point8.co.za/photography/
iportraits/iphone_portraits_07img_3296.jpg/

Rys. 21. Oznakowanie strefy 
kiss and fly w porcie lotni-
czym w Chicago w Stanach 
Zjednoczonych
Autor: Evan[Bu]
Źródło:https://foursquare.com/v/
kiss-n-fly/4c3259c73896e-
21e1f67e890/photos

Rys. 22. Oznakowanie 
strefy kiss and fly  
w porcie lotniczym  
w Bolonii we Włoszech
Autor: Tricia Torgeson
Źródło:http://www.bologna-air-
port.it/uk/car-parks/?IDFolde-
r=1202&LN=UK

Rys. 23. Oznakowanie strefy kiss 
and ride przy stacji szybkiej kolei 
THSR Hsinchu w Zhubei w Tajwanie
Autor: David 
Źródło:http://photos.taiwanguide.org/in-
dex.php/signs/DSCF8016

Poprzez przeprowadzone w [6] zestawienie wykazano, 
że pomimo braku informacji na ten temat w literaturze fa-
chowej, strefy kiss and ride są częstym elementem systemów 
transportowych miast. Strefy kiss and ride tworzy się najczę-
ściej przy dużych generatorach ruchu dowozowego, takich 
jak: dworce kolejowe, terminale portów lotniczych oraz 
szkoły podstawowe. Dominującymi w propagowaniu idei 
oraz tworzeniu systemów kiss and ride są: Australia, Stany 
Zjednoczone i Holandia. 

Oznakowanie stref kiss and ride w Polsce
W Polsce wzory znaków i sygnałów drogowych oraz tabliczek 
uszczegóławiających określa załącznik do Rozporządzenia 
Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Admi nistracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków 
i sygnałów drogowych [7]. Nie został w nim zawarty znak 
stosowany do oznakowania stref kiss and ride. W związku 
z tym są one oznakowane za pomocą specjalnie do tego celu 
zaprojektowanych piktogramów, natomiast jeśli są to strefy 
zorganizowane przy drogach publicznych, dodatkowo z uzu-
pełnieniem w postaci znaku B-35 – zakaz postoju, który 
w Polsce formalnie reguluje czas postoju samochodów w wy-
znaczonych do tego celu miejscach.

Rys. 25. Oznakowanie strefy kiss and 
go przy szkole podstawowej w Sydney 
Autor: TriciaTorgeson
Źródło:
https://www.travelblog.org/Photos/4731854

Rys. 31. Oznakowanie 
strefy kiss and go  
w Northern Territory 
Autor: Alice Springs 
Źródło:http://creedsinoz.wordpress.
com/2012/05/01/ 
signage-graffiti-and-other-
-things

Rys. 26. Oznakowanie strefy kiss and go 
przy szkole podstawowej w Leduc
Autor: Notre Dame School 
Źródło: http://nd.starcatholic.ab.ca/files/2010/03/ 
Notre-Dame-Kiss-and-Go-Zones.pdf

Rys. 30. Oznakowanie strefy 
kiss and ride przy wejściu  
do fabryki samochodów 
Volkswagen w Uitenhage
Autor: JonkerFourie
Źródło: http://portelizabethdailypho-
to.blogspot.com/2011_09_01_ar-
chive.html

Rys. 29. Oznakowanie strefy 
kiss and ride przy stacji  
kolejowej w Offenburgu
Autor: Schplock
Źródło: http://schplock.wordpress.
com/ 2009/08/04/kiss-and-ride/

Rys. 27. Oznakowanie strefy kiss and 
ride przy stacji kolejowej w Guelph
Autor: nieznany
Źródło: http://www.guelphtribune.ca/news/
changes-at-guelphs-go-station/

Rys. 28. Oznakowanie strefy kiss and ride 
przy stacji kolejowej Goleta
Autor: moonjazz
Źródło: https://www.flickr.com/photos/moon-
jazz/5552940003/in/photostream/
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Fot. 7. Oznakowanie strefy kiss and 
ride zlokalizowanej w Krakowie, 
przy pętli autobusowo-tramwajo-
wej Krowodrza Górka
Źródło: materiały własne

Fot. 8. Oznakowanie strefy kiss and 
ride zlokalizowanej we Wrocławiu, 
przy hotelu Radisson Blu
Źródło: M. Szpórnóg

Rys. 32.  
Znak B-35 – zakaz postoju
Źródło: [8]

Rys. 33.  
Znak B-35 – zakaz postoju  
z informacją o czasie 
obowiązywania zakazu
Źródło: [8]

Rys. 34.  
Znak B-35 – zakaz postoju z informacją  
o dozwolonym czasie postoju
Źródło: [8]

Według oceny autora, aby strefa oznakowana w ww. 
sposób spełniała warunki wynikające z definicji strefy i za-
łożeń systemu kiss and ride, powinna m.in.:

•	 mieć odpowiednie oznakowanie: znak B-35 – zakaz 
postoju z ewentualną tabliczką uszczegóławiającą, 

•	 mieć wyznaczony obszar bądź miejsca postojowe.

Przykład tego rodzaju stanowić może m.in. strefa funkcjo-
nująca w okolicy dworca kolejowego w Poznaniu. Jest to ob-
szar zorganizowany wprost przy wejściu do starego budynku 
poznańskiego dworca. Wyznaczona została na pasie ruchu, 
w oddzieleniu od ruchu ogólnego, zaaranżowanym za pomocą 
podłużnej wyspy dzielącej. Ruch dowozowy do dworca został 
posegregowany. Z drugiej strony wyspy dzielącej zorganizo-
wano przestrzeń dla autobusów i busów prywatnych.

Oznakowanie strefy stanowią: znaki B-35 – zakaz po-
stoju z tabliczkami: T-26 (wskazującą lokalizację strefy), 
T-24 (informującą, że pozostawiony pojazd zostanie odho-
lowany na koszt właściciela) oraz znaki B-35 malowane na 
jezdni w obszarze obowiązywania zakazu postoju. Sposób 
organizacji strefy przy dworcu kolejowym w Poznaniu 
przedstawiono na fotografiach 9 i 10.

Kolejnym przykładem jest strefa objęta zakazem posto-
ju zlokalizowana przy dworcu kolejowym i galerii handlo-
wej w Tczewie. Zorganizowano ją w zatoce przy ulicy 
Pomorskiej, biegnącej wzdłuż skweru pomiędzy dworcem 
kolejowym a galerią handlową. Oznakowanie strefy stano-
wi znak B-35 – zakaz postoju z tabliczką określającą do-
puszczalny czas postoju w strefie oraz dozwolony sposób 
parkowania. Sposób organizacji ww. strefy przedstawiono 
na fotografiach 11 i 12.

Strefy krótkiego parkowania oznakowane znakiem B-35 
zakaz postoju
W polskich miastach i miejscowościach zachowania ko-
munikacyjne polegające na „podwożeniu” i „odbieraniu” 
pasażerów odbywają się głównie w obrębie takich genera-
torów ruchu jak dworce kolejowe, autobusowe oraz szko-
ły podstawowe, choć nie nazywa się tych miejsc strefą kiss 
and ride. Są to strefy krótkiego parkowania, które pełnią tę 
samą funkcję co strefy kiss and ride. Do ich oznakowania 
stosuje się w Polsce sam znak B-35 – zakaz postoju [8]:

(…) znak B-35 stosuje się także w miejscach, w których – ze 
względu na warunki ruchu – należy umożliwić krótkotrwałe 
unieruchomienie pojazdu w celu zabrania lub wysadzenia pa-
sażera przed takimi obiektami jak: urzędy, instytucje, budynki 
użyteczności publicznej itp.

Znak B-35 obowiązujący w Polsce przedstawiono na ry-
sunku 32.

Poniżej przedstawiono przykłady oznakowania stref kiss 
and ride w Krakowie (fot. 7) i Wrocławiu (fot. 8).

Według [8]: znak B-35 – zakaz postoju – stosuje się w miej-
scach, w których występuje konieczność ograniczenia postoju na 
drodze. Znak należy umieszczać po tej stronie drogi, po której za-
kaz ma obowiązywać; dotyczy to także drogi jednokierunkowej.
(...) Jeżeli zakaz postoju nie obowiązuje całą dobę, to na znaku 
lub na tabliczce pod znakiem podaje się godziny obowiązywania 
(…). Jeżeli dopuszczone jest zatrzymanie pojazdu na czas dłuższy 
niż 1 minuta, na znaku należy umieścić napis określający czas 
dopuszczonego postoju. Przykłady znaku B-35 z informacją 
o okresie obowiązywania zakazu oraz dozwolonym czasie 
postoju przedstawiono na rysunkach 33 i 34.

Fot. 9. Strefa objęta zakazem postoju działająca przy dworcu kolejowym w Poznaniu
Źródło: mapy Google (06.08.2014)
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Fot. 11. Strefa objęta zakazem postoju przy dworcu /galerii handlowej w Tczewie
Źródło: mapy Google (17.08.2014)

Podsumowanie
Sposób i wzór oznakowania stosowanego w strefach kiss and 
ride organizowanych przy różnego rodzaju generatorach 
ruchu dowozowego na świecie nie jest jednolity. Co więcej, 
niejednolite jest również oznakowanie stref tego typu, sto-
sowane w poszczególnych krajach. Ujednolicenie oznako-
wania przeprowadzono tylko w państwach, w których wzór 
znaku stosowany do oznakowania stref kiss and ride został 
uznany jako oficjalnie obowiązujący. W pozostałych przy-
padkach, jak wykazano poprzez zestawienie przykładów 
oznakowania stref kiss and ride na świecie, strefy tego ro-
dzaju oznakowane są za pomocą piktogramów, rysunków, 
kombinacji słownych, różnego rodzaju pochodnych idiomu 
kiss and ride w języku angielskim bądź oficjalnym języku 
danego państwa. 

Kwestię sposobu oznakowania stref kiss and ride (w szcze-
gólności stosowanego wzoru, piktogramu, symboliki i języ-
ka, w którym zapisane jest hasło przewodnie), należałoby 
poddać pod dyskusję. Jest to element, który może mieć 
wpływ przede wszystkim na rozpoznawalność oznakowa-
nia przez tych użytkowników systemu transportowego, 
którzy mają swój udział w ruchu dowozowym. To z kolei 
jest czynnikiem decydującym o prawidłowym wykorzy-
staniu stref, co determinuje prawidłową pracę systemu 
kiss and ride. 

Rozpatrując obiektywnie obie możliwości, należy za-
uważyć, że formalne oznakowanie stref kiss and ride przy-
swajane jest na poziomie teoretycznej nauki przepisów ru-
chu drogowego, co zwiększa prawdopodobieństwo dobre-
go rozpoznania oznakowania przez wszystkich kierowców 
danego państwa. Natomiast oznakowanie niejednolite, za-
stosowanie piktogramów i wyróżniających się haseł spra-
wia, że oznakowanie jest wyraziste i nie powinno pozostać 
niezauważone.
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