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Streszczenie. Artykuł przedstawia kolejne etapy analizy funkcjonowania 
systemu kiss and ride, który powstał w Krakowie pod koniec 2013 roku 
i funkcjonuje nieprzerwanie z drobnymi zmianami organizacyjnymi. Jest 
to jeden z elementów systemu transportowego miasta, który usprawnia 
i zabezpiecza wymianę pasażerów w obrębie większych generatorów ru-
chu dowozowego. Funkcjonowanie systemu kiss and ride w Krakowie zba-
dano na wybranym przykładzie strefy kiss and ride zorganizowanej przy 
Małopolskim Dworcu Autobusowym (MDA). Analizowano przede wszyst-
kim prawidłowe wykorzystanie tej strefy, ale także jej funkcjonalność i or-
ganizację. Głównym celem badań było zidentyfikowanie zachowań kierow-
ców korzystających ze strefy, pod kątem poprawności i przestrzegania za-
sad, które w niej obowiązują. Przeprowadzono obserwacje, podczas których 
rejestrowano czas postoju samochodów w strefie oraz dokonywano oceny 
poprawności zachowania kierowcy. W przypadku  zachowań niezgodnych 
z obowiązującymi zasadami – oceniano rodzaj nieprawidłowości (bloko-
wanie pasa K+R, postój poza pasem K+R). W artykule przedstawiono 
kolejne etapy przeprowadzonej analizy oraz opisano organizację i sposób 
oznakowania wybranej strefy. Przedstawiono szczegółowe wyniki przepro-
wadzonych badań i opisano zaobserwowane problemy. 
Słowa kluczowe: kiss and ride, K+R, pocałuj i jedź, zachowania komu-
nikacyjne, węzły przesiadkowe

Wprowadzenie
System kiss and ride funkcjonuje na świecie od kilkudziesięciu 
lat, jednak polskie miasta dopiero w ostatnim czasie zaczęły 
wprowadzać rozwiązania tego rodzaju [1, 2, 3]. Dosyć do-
brze rozwinięty system kiss and ride działa dziś w Krakowie 
i Wrocławiu – strefy kiss and ride uruchomiono tam przy 
większych generatorach ruchu dowozowego. Ponadto przy 
znaczących polskich portach lotniczych stworzono funkcjo-
nujące na tych samych zasadach strefy kiss and fly. 

Pierwsze strefy kiss and ride w Krakowie utworzono 
15 listopada 2013 roku. Sukcesywnie tworzono nowe w ko-
lejnych lokalizacjach. Aktualnie istnieje 5 stref kiss and ride 
funkcjonujących na terenie miasta oraz jedna strefa kiss and 
fly na terenie portu lotniczego. Działają one w następują-
cych lokalizacjach [4]:

•	 strefa kiss and ride przy Małopolskim Dworcu Auto-
busowym,

•	 strefa kiss and ride przy pętli tramwajowo-autobuso-
wej Krowodrza Górka,

•	 strefa kiss and ride przy Galerii Krakowskiej,
•	 dwie strefy kiss and ride przy parkingu park and ride 

Czerwone Maki,
•	 dodatkowo strefa kiss and fly w porcie lotniczym Kra-

ków – Balice.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015.

Charakterystyka strefy kiss and ride przy Małopolskim 
Dworcu Autobusowym

Organizacja strefy
Strefa kiss and ride została zorganizowana w bezpośrednim 
sąsiedztwie dolnej płyty postojowej Małopolskiego Dworca 
Autobusowego oraz pętli autobusowej Dworzec Główny 
Wschód. Podobnie jak w przypadku wszystkich pozosta-
łych stref kiss and ride funkcjonujących w Krakowie, za-
projektowano ją jako uzupełnienie do istniejącej w tym 
miejscu infrastruktury. Polegało to na wydzieleniu, z po-
wierzchni przeznaczonej dotychczas dla postoju taksówek, 
dodatkowego pasa ruchu (strefa przejazdowa) służącego 
wyłącznie dla ruchu pojazdów korzystających z kiss and 
ride. W efekcie strefa funkcjonuje w oddzieleniu od ruchu 
ogólnego oraz ruchu autobusów korzystających z dworca 
i pętli autobusowej.

Sposób organizacji strefy kiss and ride przy Małopolskim 
Dworcu Autobusowym przedstawiono na fotografii 1.

Część projektu organizacji ruchu w strefie kiss and ride 
funkcjonującej przy Małopolskim Dworcu Autobusowym 
przedstawiono na rysunku 1. 

Fot. 1.  Strefa kiss and ride przy Małopolskim Dworcu Autobusowym
Źródło: materiały własne
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Oznakowanie strefy
Strefa została oznakowana za pomocą oznakowania piono-
wego w postaci piktogramu informującego o przeznaczeniu 
strefy i maksymalnym czasie postoju w niej dozwolonym 
oraz znaku B-35 (zakaz postoju), który formalizuje infor-
macje przekazywane za pomocą piktogramu. Kierunek 
ruchu oraz granice strefy wyznaczono za pomocą znaków 
poziomych. Sposób oznakowania strefy przedstawiono na 
rysunku 1 oraz na  fotografiach  2–4. 

wym, z którego wykonywane są kursy dalekobieżne, naj-
większe wykorzystanie strefy przewidziano na dni powsze-
dnie, a w ciągu roku szkolnego/akademickiego również 
w weekendy w godzinach popołudniowych i wieczornych. 
Pomiar został wykonany w dniach 25 maja 2014 (niedziela) 
oraz 25 czerwca 2014 (środa) w godzinach 18:00–20:00.

Podczas badań obserwowano pojazdy korzystające ze 
strefy kiss and ride. Zapisywano rodzaj pojazdu (samochód 
prywatny, taxi), cel wykorzystania strefy (podwiezienie pa-
sażera, odebranie pasażera) oraz dokładną godzinę wjazdu 
i wyjazdu pojazdu ze strefy (w formacie gg:mm:ss), na pod-
stawie których uzyskano średni czas postoju pojazdu w stre-
fie. Dokonywano również oceny zachowania kierowcy 
w strefie, z rozróżnieniem na zachowanie prawidłowe i nie-
pra widłowe. W przypadku nieprawidłowego zachowania 
w strefie oceniano rodzaj nieprawidłowości (blokowanie 
pasa kiss and ride, zatrzymanie poza wyznaczonym pasem 
kiss and ride pomimo wolnego stanowiska). 

Podczas obserwacji gromadzono również spostrzeżenia 
i uwagi dotyczące pracy strefy, które mogły okazać się przy-
datne w realnej ocenie funkcjonowania tego elementu in-
frastruktury miejskiej.

Liczebność próby do obserwacji pojazdów w omawianej 
strefie kiss and ride przyjęto z zastosowaniem wzoru:

     

gdzie:
n – liczebność próby
b – zakładany maksymalny błąd oszacowania. 

Założono poziom ufności 1-α równy 0,95, przy pozio-
mie istotności równym 0,05. Do obliczeń przyjęto rozkład 
normalny standaryzowany. W tabeli 1 przedstawiono zale-
caną minimalną liczebność próby przy określonych błędach 
oszacowania.

Na potrzeby analizy przyjęto dopuszczalny błąd oszaco-
wania na poziomie 8%. Obserwacją w strefie kiss and ride 
przy Małopolskim Dworcu Autobusowym (MDA) w Kra-
kowie objęto 158 pojazdów, wśród których zinwentaryzowa-
no 109 pojazdów prywatnych oraz 49 samochodów taxi. 
Poszczególne rodzaje pojazdów stanowiły odpowiednio 69% 
i 31% wszystkich obserwowanych samochodów.

Analiza nieprawidłowych zachowań kierowców
Prawidłowe zachowanie w strefie kiss and ride zdefiniowa-
no następująco: kierowca powinien zaparkować samochód w obrębie 
pasa postojowego K+R na wolnym stanowisku tak, aby nie blokował 

Rys. 1. Projekt organizacji ruchu w strefie kiss and ride funkcjonującej przy MDA w Krakowie
Źródło: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Fot. 2. Piktogram informujący o przeznaczeniu  
strefy oraz maks. czasie postoju w strefie kiss  
and ride przy MDA
Źródło: materiały własne

Fot. 4. Oznakowanie poziome  
w strefie kiss and ride przy MDA 
Źródło: materiały własne

Fot. 3. Znak B-35 z tabliczką  
uszczegóławiającą w strefie  
kiss and ride przy MDA
Źródło: materiały własne

Analiza wykorzystania strefy kiss and ride przy 
Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie 

Metodyka badania
Obserwacje ruchu w strefie kiss and ride przy Małopolskim 
Dworcu Autobusowym zostały przeprowadzone w okre-
sach jej największego przewidywanego wykorzystania. 
W związku z tym, że strefa działa przy dworcu autobuso-

Zalecana minimalna liczebność próby przy określonych  
błędach oszacowania

Dobór liczebności próby

Błąd oszacowania (b) 10% 8% 7% 6% 5% 2% 1% 0,5%

Liczebność próby (n) 96 150 196 266 384 2401 9604 38416

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1 
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on wjazdu innym pojazdom na pozostałe wolne stanowiska (blo-
kowanie objawia się zarówno poprzez fizyczne uniemożliwienie 
wjazdu na inne wolne stanowisko pozostałym pojazdom, jak i zbyt 
długie zajmowanie stanowiska postojowego). Nieprawidłowym 
jest zaparkowanie pojazdu poza wyznaczonym pasem K+R lub 
w obrębie pasa postojowego TAXI. 

Na podstawie powyższej definicji dokonano oceny za-
chowań kierowców w strefie kiss and ride. Wyniki przedsta-
wiono w tabeli 2 oraz na rysunku 2.

wszystkich kierowców łamiących zasady 73 zajmowało sta-
nowisko dłużej niż jest to dozwolone. Stanowili oni 50% 
wszystkich kierowców nieprzestrzegających zasad.

Wśród kierowców łamiących zasady zaobserwowano 
zarówno kierowców pojazdów prywatnych, jak i kierow-
ców taxi. Liczbę i udział procentowy poszczególnych kie-
rowców niezachowujących zasad podczas korzystania ze 
strefy K+R zestawiono w tabeli 4 oraz na rysunku 4.

Analiza wykazała dosyć duży udział (32%) kierowców taxi 
wśród wszystkich kierowców nieprzestrzegających zasad obo-
wiązujących w strefie kiss and ride. Pozostałe osoby to kierow-
cy prywatni, którzy stanowili 68% wszystkich kierowców ła-
miących zasady prawidłowego zachowania w strefie.

Zestawienie liczby kierowców prawidłowo lub nieprawidłowo  
korzystających ze strefy kiss and ride przy MDA w Krakowie

prawidłowo nieprawidłowo razem

Liczba kierowców 12 146 158

Udział procentowy [%] 7,59 92,41 100

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2 

Rys. 2.  
Zestawienie kierowców prawidłowo lub 
nieprawidłowo korzystających ze strefy 
kiss and ride przy MDA w Krakowie
Źródło: opracowanie własne

Wśród wszystkich 158 kierowców, których zachowanie 
w strefie kiss and ride przy MDA objęto obserwacją, tylko 
12 zachowało zasady w niej obowiązujące. Stanowili oni 
niespełna 8% wszystkich kierowców objętych obserwacją. 
Nieprawidłowe zachowania zaobserwowano u 146 kierow-
ców, co stanowiło nieco ponad 92% ogółu kierowców ko-
rzystających z systemu.  

Nieprawidłowości w zachowaniu kierowców polegały na:
•	 blokowaniu pasa K+R (brak możliwości wjazdu 

w obszar pasa K+R pozostałych pojazdów pomimo 
wolnych stanowisk),

•	 postoju poza wyznaczonym pasem K+R,
•	 postoju dłuższym niż dozwolony.
 
Rodzaje nieprawidłowości oraz liczbę i udział procento-

wy kierowców łamiących poszczególne zasady obowiązują-
ce w strefie kiss and ride przedstawiono w tabeli 3 oraz na 
rysunku  3. 

Najczęściej występującą nieprawidłowością w zachowa-
niu kierowców w strefie kiss and ride był, wg wyników obser-
wacji, postój poza wyznaczonym pasem K+R. Zasadę po-
stoju w wyznaczonym obszarze złamało 84 kierowców, co 
stanowiło 58% wszystkich kierowców nieprzestrzegających 
zasad obowiązujących w strefie. Do zalecenia mówiącego 
o postoju, który nie będzie blokował wjazdu do strefy pozo-
stałym pojazdom, których kierowcy chcą z niej skorzystać, 
nie zastosowało się 50 kierowców (34%). Ponadto wśród 

Rys. 3. Liczba kierowców, którzy dopuścili się nieprawidłowości podczas korzystania ze strefy 
kiss and ride przy MDA w Krakowie
Źródło: opracowanie własne

Nieprawidłowe zachowania kierowców w strefie kiss and ride 
przy MDA w Krakowie

liczba wszystkich kierowców łamiących zasady: 146

liczba kierowców udział %

blokowanie pasa K+R 50 34,25

postój poza pasem K+R 84 57,53

postój dłuższy niż dozwolony 73 50,00

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3

Tabela 4

Kierowcy łamiący zasady podczas postoju w strefie kiss and ride  
przy MDA w Krakowie

Ogółem łamiących zasady w tym pojazdów prywatnych w tym TAXI

Liczba kierowców 146 99 47

Udział [%] 100 67,81 32,19

Rys. 4.  
Kierowcy łamiący zasady podczas 
postoju w strefie kiss and ride  
przy MDA w Krakowie
Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne
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Analiza czasu postoju samochodu w strefie
W ramach analizy wyznaczono średni, maksymalny i mi-
nimalny czas zajmowania stanowiska kiss and ride przez 
samochody korzystające z systemu. Wyniki przedstawiono 
w tabeli 5.

zał, że średni czas postoju samochodu (1 minuta 6 sekund) 
jest wyższy od dozwolonego o 6 sekund, natomiast czas 
maksymalny przekracza dozwolony limit o 1 minutę 36 se-
kund. 

Problemy zaobserwowane podczas badania
Podczas badań zaobserwowano następujące problemy zwią-
zane z wykorzystaniem strefy kiss and ride przy Małopolskim 
Dworcu Autobusowym:

•	 niezrozumienie przesłania wynikającego z hasła kiss 
and ride,

•	 wynikające z tego nieprawidłowe zachowanie kierow-
ców korzystających ze strefy,

•	 zakłócenia ruchu w strefie nagminnie wywoływane 
przez kierowców taksówek.

Kierowcy, którzy podczas obserwacji niepoprawnie sko-
rzystali ze strefy, nie znają zasad, którymi powinni się kie-
rować, użytkując pas dedykowany dla kiss and ride, bądź 
znaleźli się w strefie przypadkowo, nie wiedząc wcześniej 
o jej istnieniu.

Kolejny problem stanowi zachowanie kierowców taksó-
wek, którzy nagminnie, łamiąc zasady obowiązujące na pa-
sie K+R, blokują swobodny dostęp do niego. Nie można 
tej sytuacji tłumaczyć nieznajomością zasad bądź niewiedzą 
o istnieniu systemu, w związku z czym zachowanie to moż-
na określić jako ignorowanie przyjętych zasad.

Sytuacje, w których kierowcy pojazdów prywatnych lub 
taksówek niepoprawnie korzystają z pasów kiss and ride, 
przedstawiono na fotografiach 5–10.

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5
Czas postoju samochodu na stanowisku w strefie kiss and ride  

przy MDA w Krakowie
Liczba pojazdów objętych pomiarem czasu postoju: 158

Czas średni Czas minimalny Czas maksymalny

[mm:ss] [mm:ss] [mm:ss]

01:29 00:01 14:33

Pomiar w analizowanej strefie kiss and ride wykazał, że 
czasy postoju poszczególnych samochodów korzystających 
z systemu są dosyć zróżnicowane. Minimalny czas postoju 
samochodu, jaki zmierzono, to 1 sekunda, natomiast czas 
maksymalny to 14 minut 33 sekundy. 

Do powyższych obliczeń wykorzystano czasy postoju 
wszystkich kierowców korzystających w czasie pomiaru ze 
strefy kiss and ride. Wzięto pod uwagę również tych kie-
rowców, którzy nieprawidłowo wykorzystali dedykowane 
stanowisko (m.in. do oczekiwania na osobę odbieraną) – 
wynika z tego tak duży zaobserwowany rozrzut skrajnych 
wartości czasów postoju. W związku z powyższym nie 
można na tej podstawie określić, czy dozwolony czas posto-
ju (1 minuta) jest wystarczający do wykonania przez po-
dróżnych wszelkich czynności manipulacyjnych związa-
nych z wyjmowaniem/załadowaniem bagażu i pożegnaniem/
przywitaniem. Aby to zbadać, wyznaczono średni, maksy-
malny i minimalny czas zajmowania stanowiska kiss and 
ride przez kierowców, którzy wykorzystali miejsce postojo-
we w strefie zgodnie z jego ideą, czyli nie nastąpiło zablo-
kowanie pasa postojowego, a postój odbył się w miejscu 
wyznaczonym do tego celu. 

Średni, maksymalny i minimalny czas postoju liczony 
przy wyżej wymienionych ograniczeniach przedstawiono 
w tabeli 6.

Po odrzuceniu czasów zmierzonych dla kierowców ko-
rzystających ze strefy K+R niezgodnie z jej ideą minimalny 
czas postoju samochodu na stanowisku K+R wyniósł 14 
sekund, czas maksymalny 2 minuty 36 sekund, natomiast 
czas średni 1 minuta 6 sekund.

Maksymalny dozwolony czas postoju samochodu na 
stanowisku postojowym K+R w strefie kiss and ride przy 
MDA wynosi 1 minutę. Pomiar czasów postoju samocho-
dów korzystających ze strefy zgodnie z jej zasadami wyka-

Czas postoju samochodu na stanowisku w strefie kiss and ride  
przy MDA w Krakowie 

Liczba pojazdów objętych pomiarem czasu postoju: 24

Czas średni Czas minimalny Czas maksymalny

[mm:ss] [mm:ss] [mm:ss]

01:06 00:14 2:36

Tabela 6

Źródło: opracowanie własne

Fot. 5. Taksówka nieprawidłowo zaparkowana 
na pasie K+R 
Źródło: materiały własne

Fot. 6. Kierowca blokujący pas K+R 
Źródło: materiały własne

Fot. 7.  
Taksówka nieprawidłowo 
zaparkowana na pasie K+R
Źródło: materiały własne
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Podsumowanie
Podczas prowadzonych obserwacji zebrano spostrzeżenia, 
które, uzupełnione wnioskami z wizji lokalnej, wykazały 
bardzo słabą rozpoznawalność systemu kiss and ride wśród 
społeczeństwa. Uznano to za powód nieprawidłowych za-
chowań kierowców korzystających ze strefy, a tym samym 
główną przyczynę zakłóceń w jej prawidłowym funkcjono-
waniu.

Obserwacje wykazały częste naginanie lub łamanie 
przez kierowców zasad obowiązujących w strefie kiss and 
ride. Wynika to z nieznajomości tych zasad lub ich celo-
wego ignorowania przez korzystających ze strefy. 
Problemem był, w głównej mierze, postój pojazdów poza 
wyznaczonym do tego celu pasem postojowym K+R, co 
może dowodzić słabej orientacji kierowców w obszarze 
manewrowym przylegającym do dworca autobusowego. 
Zatłoczenie w rejonie omawianej strefy kiss and ride powo-
dowane było przez kierowców samochodów prywatnych, 
ale również kierowców taxi, którzy stanowili około 1/3 
wszystkich kierowców łamiących zasady obowiązujące 
w strefie. 

Jak wynika z analizy nieprawidłowych zachowań w stre-
fie, połowa kierowców, których czas postoju mierzono, zła-
mała zasadę zachowania w strefie poprzez przekroczenie 
założonego odgórnie limitu czasu postoju. Szczegółowa 
analiza czasów postoju samochodów na stanowisku w stre-
fie kiss and ride przy dworcu MDA wykazała bardzo duży 
rozrzut wartości skrajnych. Oznacza to, że kierowcy nie ro-
zumieją zasad obowiązujących w strefie lub celowości jej 
funkcjonowania. Często wykorzystują ją do oczekiwania na 
osoby, które mają zostać zabrane. Jest to również oznaką 
ignorowania oznakowania, które precyzuje dozwolony czas 
postoju w strefie.

Biorąc pod uwagę średni czas postoju mierzony dla kie-
rowców, którzy miejsca w strefie kiss and ride wykorzystali 
zgodnie z przeznaczeniem, można stwierdzić, że wyznaczo-
ny odgórnie limit czasu postoju w strefie równy 1 minutę 
jest wystarczający dla korzystających z niej pasażerów i kie-
rowców.
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Fot. 8. Taksówki nieprawidłowo zaparkowane na pasie K+R
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Fot. 9. Taksówka nieprawidłowo zaparkowana na pasie K+R: pasażerka zostaje wysadzona 
wprost na pasie ruchu przeznaczonym dla autobusów korzystających z dworca i pętli autobusowej.
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Fot. 10. Taksówka nieprawidłowo zaparkowana na pasie K+R: pasażerowie przebywają na 
pasie ruchu przeznaczonym dla autobusów korzystających z dworca i pętli autobusowej.
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