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AnAlizA jAkościowA plAnu przeniesieniA 
przystAnku kolejowego skAwinA zAchodniA1

streszczenie. Artykuł przedstawia analizę potencjału transportowego przystanku kolejowe-
go Skawina Zachodnia, z uwzględnieniem zmiany jego lokalizacji. Dokonano porównania stanu 
aktualnego ze stanem projektowym. Przeanalizowano zasadność koncepcji zawartej w przetargu 
na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków 
Płaszów – Podbory Skawińskie, oraz w sposób szczególny, możliwości jakie daje jego realizacja 
w odniesieniu do warunków transportowych i gospodarczych oraz mobilności mieszkańców Skawiny 
Zachodniej.

słowa kluczowe: przystanek kolejowy, dostępność transportowa, analiza jakościowa.

1. wprowadzenie

Można zauważyć, że wraz z szybko rosnącymi możliwościami posiadania 
własnego samochodu, atrakcyjność przewozów pasażerskich sukcesywnie male-
je zwłaszcza w obszarach o słabo rozwiniętej strukturze transportowej. Wygoda 
i wymagania życia codziennego w zakresie gospodarowania czasem sprawiają, że 
znaczna część społeczeństwa dokonuje wyboru możliwości transportu w oparciu 
o nowe schematy decyzyjne. Schematy te uwzględniają odległość od miejsca pracy, 
ośrodków handlowych, czas przeznaczany na podróże, a także niewątpliwie stan-
dard podróży. Coraz częściej zaniedbywany jest natomiast koszt podróży, oczywi-
ście w rozsądnych granicach.

Przystanki kolejowe, niegdyś zlokalizowane w miejscach nasilenia ruchu lu-
dzi, straciły na znaczeniu, ze względu na minimalizację ich funkcji społeczno-eko-
nomicznych. W przeszłości pełniły one role miejsca spotkań i znaczącego etapu 
w łańcuchu podróży. Obecnie, dzięki wielu udogodnieniom (np. możliwość za-
kupu biletu on-line), ale także negatywnym skutkom (np. ograniczony czas na 
dotarcie do miejsca przeznaczenia) ich tradycyjna lokalizacja staje się dyskusyjna. 
Nie jest ona już na tyle dogodna, żeby skłonić pasażerów do podróży pociągiem. 
Pomysł zmiany lokalizacji przystanku kolejowego Skawina Zachodnia pojawił się 
w powyższym kontekście. Koncepcja taka powinna umożliwiać swobodny dostęp 
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dla mieszkańców, ale także dla pracowników, których miejsce pracy zlokalizowane 
jest w niedużej odległości od planowanej lokalizacji przystanku.

2. opis lokalizacji

Od 1886 roku do miasta dociera linia kolejowa która umożliwia przewozy pa-
sażerskie oraz dojazd pociągów towarowych do największych zakładów przemysło-
wych w Skawinie. Miasto znajduje się na połączeniu dwóch szlaków kolejowych. 
Pierwszy z nich to szlak wiodący z Krakowa do Zakopanego, drugi to szlak łączący 
Kraków z Oświęcimiem.

W gminie pojawił się pomysł doprowadzenia systemu Szybkiej Kolei Aglo-
meracyjnej (SKA) pomiędzy miastem Kraków a gminą Skawina, z uwzględnie-
niem dalszej podróży do miasta Sędziszów. Docelowo początkiem trasy ma zostać 
przystanek Podbory Skawińskie, znajdujący się w należącej do gminy Skawina 
wsi Borek Szlachecki. Powstały plan mobilności, którego jednym z punktów jest 
włączenie gminy Skawina w omawiany system, zakłada częściowe wykorzysta-
nie istniejącej infrastruktury (stacja Skawina) oraz modernizację (stacja Podbory 
Skawińskie) i utworzenie nowej (przystanek Skawina Zachodnia – przeniesienie 
przystanku) – fot. 1.

Fot. 1. Mapa przystanków kolejowych w mieście Skawina 
Źródło: https://www.google.com/maps - data odczytu 14.10.2018 [1]

3. opis techniczny linii kolejowej nr 94

W celu pokazania znaczenia istnienia i funkcjonowania omawianej linii poniżej 
zostały przytoczone jej podstawowe parametry techniczne. Tabela 1 przedstawia 
parametry linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Oświęcim.
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Tab. 1. Parametry linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim 
Cecha Dane

Kategoria	linii Pierwszorzędna	od	km	-0,457	do	km	64,904

Liczba	torów
Jednotorowa:	od	km	-0,457	do	km	0,402; 

od	km	64,710	do	km	64,904 
Dwutorowa:	od	km	0,402	do	km	64,710

Elektryfikacja Zeletryfikowana
Szerokość	toru Normalnotorowa
Znaczenie	linii Państwowa	od	km	-0,457	do	km	64,904

Klasa	toru
Tor	1	–	klasa	2	pod	km	0,402	do	km	64,904

od	km	-0,457	do	km	64,710
Prędkość	konstrukcyjna 120	km/h

Źródło: Załącznik nr 1 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji 
projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie w ramach zadania pn. Prace na 

linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim – publikacja 23.12.2016.) [2]

Warto zwrócić uwagę, że linia jest dostosowana do prędkości 120 km/h, co 
świadczy o jej możliwym rozwoju i rosnącym znaczeniu w przyszłości wraz ze 
zwiększaniem prędkości poruszających się po niej pociągów. Może to przynieść 
niewątpliwe korzyści członkom społeczności lokalnej, zmniejszając ilość czasu po-
trzebną na pokonanie drogi.

4. założenia planu Mobilności dla gminy skawina

Stworzony w 2016 roku Plan Mobilności dla gminy Skawina [3] zakłada:
• włączenie gminy w system kolei aglomeracyjnej;
• modyfikację systemu autobusowej komunikacji aglomeracyjnej, z uwzględ-

nieniem uruchomienia połączeń kolejowych;
• stworzenie systemów P+R (Park & Ride), B+R (Bike & Ride) i K+R (Kiss 

& Ride);
• poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz dostępności do przy-

stanków transportu zbiorowego poprzez budowę ciągów pieszo-rowero-
wych;

• rozważenie stworzenia miejskiej wypożyczalni rowerów oraz systemu car-
-sharingu.

5. stan aktualny na przystanku skawina zachodnia

Przystanek Skawina Zachodnia znajdujący się na linii kolejowej nr 94, wybudo-
wany w pobliżu Elektrowni Skawina (fot 2), stworzony został z myślą o pracowni-
kach tego zakładu pracy, aby umożliwić ich swobodny dojazd. Na fot. 3 widoczny 
jest koniec peronu, wraz z chodnikiem umożliwiającym pracownikom elektrowni 
bezpieczne dotarcie do miejsca pracy. W chwili obecnej przystanek jest nieużywa-
nym i niszczejącym obiektem infrastruktury kolejowej. Na fot. 2 zaznaczono linią 
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obszar przystanku Skawina Zachodnia w celu pokazania jego lokalizacji względem 
elektrowni. W zaznaczonym obszarze znajduje się również budynek poczekalni 
wraz z kasą biletową (fot. 4).

Fot. 2. Usytuowanie przystanku Skawina Zachodnia
Źródło: zdjęcie ze strony https://www.google.com/maps [4]

Fot. 3. Koniec peronu, wraz z chodnikiem na tle stacji transformatorowej należącej do elektrowni – 
stan na dzień 28.08.2018r. 

Źródło: opracowanie własne

Warto podkreślić, że istotnym elementem analizy powinno być porównanie 
odległości od miejsca zamieszkania do przystanku. W związku z tym proponuje się 
uwzględnienie dwóch osiedli, oraz obszaru gospodarczego, które są potencjalnie 
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głównymi odbiorcami dla pociągu. Włączenie obszaru gospodarczego Park Tech-
nologiczny Skawiński Obszar Gospodarczy jako nowego odbiorcy dla sieci kolejowej, 
umożliwi transport pracowników do zakładów pracy zlokalizowanych w strefie, 
przy jednoczesnym niewielkim zwiększeniu nakładów finansowych przewidzia-
nych na realizację zakładanego planu. Aby umożliwić swobodny i bezpieczny pie-
szy dostęp pracownikom, potrzebna jest modyfikacja istniejącego planu, zakła-
dająca budowę schodów (w miejscu filaru D, rys. 1), umożliwiających połączenie 
peronu z budowanym obecnie chodnikiem na moście, będącym częścią obwodnicy 
Skawiny. Na fot. 5 widoczny jest plan sytuacyjny budowanego mostu, który wraz 
ze schodami mógłby stanowić przejście dla pracowników. Koniecznie jest również 
wybudowanie chodnika dla pieszych po obu stronach mostu. Dokładna lokalizacja 
peronu jest omówiona w kolejnym rozdziale.

Fot. 4. Widok przystanku Skawina Zachodnia – stan na dzień 28.09.2018 
Źródło: opracowanie własne

 
Fot. 5. Plan sytuacyjny lokalizacji wraz z naniesioną koncepcją budowanego mostu 

Źródło: https://www.google.com/maps/ [4]
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Rys. 1. Schemat mostowy
Źródło: http://skawina-obwodnica-etap2.pl/img/schematy/schemat-mostowy-1.jpg [5]

6. stan planowany dla przystanku skawina zachodnia

Plan zakłada rozbiórkę istniejących peronów i budowę nowych. Obecne wy-
miary peronów są następujące: peron 1, o długości 204,8 m, szerokości ~3,00 m 
i wysokości 0,13 m, oraz peron 2, o długości 215 m, szerokości ~3,00 mm i wyso-
kości 0,21 m. W ogłoszonym przetargu na budowę peronów nie podaje się szcze-
gółowej specyfikacji nowych peronów. Można więc zakładać, że zleceniodawca 
oczekuje zachowania obecnej struktury.

W planie przewiduje się budowę nowego peronu w odległości 483 m od stare-
go przystanku (fot. 6). Z dokumentacji przetargowej wynika, że długość nowych 
peronów będzie wynosić 200 m, czyli nieco mniej niż obecnie. Planowana jest 
również budowa parkingu będącego składową sieci Park & Ride. Na fot. 7 przed-
stawiona jest wizualizacja położenia nowych peronów w oparciu o plan sytuacyjno-
-wysokościowy stworzony przy przetargu na budowę przystanku.

Fot. 6. Miejsce planowanego początku peronu. W oddali nowobudowana obwodnica miasta Skawina 
– stan na dzień 29.08.2018 

Źródło: opracowanie własne
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Fot. 7. Wizualizacja planu budowy nowych peronów
Źródło: https://www.google.com/maps/ [4]

Fot. 8. Miejsce planowanego końca peronów. W oddali nowobudowana obwodnica miasta Skawina 
- stan na dzień 29.08.2018

Źródło: opracowanie własne

Na fot. 8 widoczne jest miejsce, w którym powinny kończyć się nowe perony. 
Odległość do widocznego w oddali mostu, będącego fragmentem obwodnicy wy-
nosi około 100 m. Na tym fragmencie wskazane jest wykonanie chodnika dla pie-
szych stanowiącego bezpośrednie połączenie peronów z proponowaną konstrukcją 
schodów.
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7. wpływ planowanych zmian na mobilność mieszkańców

Aby ocenić wpływ zmiany lokalizacji na możliwości transportowe regionu, ko-
nieczne jest zdefiniowanie najbardziej istotnych punktów na mapie transportowej 
wokół peronów, uwzględniającej przepływ potoków ludzkich z i do przystanku. 
W celu analizy wybrano dwa osiedla mieszkaniowe (osiedle Hutników oraz osiedle 
„Awaryjne”) oraz strefę ekonomiczną Park Technologiczny Skawiński Obszar Gospo-
darczy. Pomiar zakładał najkrótszą drogę od peronu do miejsca docelowego. Do 
pomiaru użyto funkcji pomiar odległości, dostępnej na portalu http://mapy.geopor-
tal.gov.pl. W skład osiedla Hutników (fot. 9) wchodzi 29 domów dwupiętrowych, 
zlokalizowanych przy ulicach: Sąsiedzkiej, Hutników oraz Piłsudskiego. Osiedle 
„Awaryjne” (fot. 10) składa się z 9 bloków trzypiętrowych oraz 5 budynków par-
terowych będących mieszkaniami komunalnymi. W skład strefy ekonomicznej 
(fot. 11) wchodzi 13 firm. Fotografia ta nie obrazuje stanu obecnego. Pokazuje 
natomiast brak łącznika pomiędzy strefą a przystankiem – zarówno w wersji pla-
nowanej, jak i aktualnej (patrz również fot. 5). Warto zaznaczyć, że fotografie 
prezentowane w artykule pochodzą z różnych źródeł i co za tym idzie, różnią się 
od siebie w sposób znaczny, co spowodowane jest inną datą wykonania. Fotografie 
1, 2, 5, 7 pochodzą z zasobów https://www.google.com/maps/ [4], natomiast foto-
grafie 9-14 znajdują się na stronach internetowych serwisu http://mapy.geoportal.
gov.pl [6].

Fot. 9. Osiedle Hutników i odległość od aktualnego peronu – 1,11 km.
Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl [6]
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Fot. 10. Osiedle „Awaryjne” i odległość od aktualnego peronu – 207,69 m.
Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl [6]

 
Fot. 11. Strefa ekonomiczna – brak połączenia z peronami 

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl [6]

Na kolejnych fotografiach (12-14) prezentowane są pomiary odległości pomię-
dzy wybranymi punktami a nową lokalizacją peronów.
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Zdjęcie 12. Osiedle Hutników i odległość od planowanego przystanku – 802,2 m
Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl) [6]

 Fot. 13. Osiedle „Awaryjne” i odległość od planowego przystanku – 408,74 m
Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl [6]
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Fot. 14. Park Technologiczny Skawiński Obszar Gospodarczy i odległość od planowanego przystanku 
– 593,11 m

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl [6]

Tabela 2 przedstawia wyniki pomiarów odległości wraz z szacowanym czasem 
podróży, jaki jest potrzebny na dotarcie do peronów z poszczególnych lokalizacji, 
przy założeniu, że pieszy porusza się z prędkością 5 km/h, co odpowiada przecięt-
nej prędkości spokojnego chodu człowieka.

Tabela 2. Analiza odległości i czasu podróży

Punkt 
startowy

Aktualna 
odległość 

[km]

Czas 
podróży 
[min]

Nowa 
odległość 

[km]

Czas 
podróży 
[min]

Różnica 
odległości 

[km]
Różnica czasu 

[min]

Osiedle	
Hutników 1,110 13:12 0,802 9:37 -0,298 -3:35

Osiedle	
„Awaryjne” 0,207 2:29 0,408 4:53 0,201 02:24

Skawiński	
Obszar	

Gospodarczy
- - 0,593 07:06 - -

W przypadku dwóch osiedli różnica jest zaniedbywalna, ale niewątpliwą korzy-
ścią proponowanego rozwiązania jest uzyskanie bezpośredniego połączenia piesze-
go pomiędzy peronami a „Skawińskim Obszarem Gospodarczym”. Przeprowadzo-
na analiza pokazuje, że proponowane rozwiązanie, będące modyfikacją warunków 
przetargu, nie wpływa znacząco na zmianę lokalnych uwarunkowań komunikacyj-
nych opisywanych osiedli, stwarza natomiast możliwość bezpośredniego połącze-
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nia pieszego pomiędzy peronami a „Skawińskim Obszarem Gospodarczym”. Po-
mimo dodatkowych kosztów realizacji takiego pomysłu (m.in. konieczność dosto-
sowania schodów do osób niepełnosprawnych – wybudowanie windy), potencjalne 
korzyści ekonomiczne mogą przeważyć nad poniesionym wkładem. Stwierdzenie 
takie wydaje się zasadne, ze względu na stworzenie dodatkowych możliwości roz-
woju wspomnianej strefy ekonomicznej (przede wszystkim poprzez poprawienie 
dostępności transportowej pieszych).

8. wyniki analizy

Poniżej przedstawiono możliwe korzyści i wady związane z realizacją zamó-
wienia przetargowego [7], wraz z uwzględnieniem przedstawionego pomysłu, 
będącego jego modyfikacją.

Zalety:
• przeniesienie stacji nie powoduje znacznego zmniejszenia dostępności dla 

okolicznych mieszkańców;
• otwarcie stacji kolejowej dla nowych odbiorców, czyli pracowników rozwi-

jającego się Skawińskiego Obszaru Gospodarczego (pod warunkiem dosto-
sowania rozkładu pociągów do zmian w zakładach pracy);

• zmniejszenie odległości do pociągu dla mieszkańców osiedla Hutników 
(tab. 2);

• zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców osiedla Hutników (aktualnie 
brak chodników wzdłuż DK44, obwodnica będzie je posiadać);

• zmniejszenie ruchu pojazdów osobowych na obwodnicy oraz w obszarze 
strefy;

• zwiększenie atrakcyjności obszaru gospodarczego, co może przyciągnąć no-
wych inwestorów, jak i pracowników mieszkających poza miastem Skawina;

• budowa P&R (Park&Ride), zwiększająca atrakcyjność stacji dla ludzi z oko-
licznych miejscowości, którzy nie mają bezpośredniego dostępu do kolei;

• budowa nowego peronu z uwzględnieniem wymagań związanych z przysto-
sowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych;

• zwiększenie bezpieczeństwa dzięki nowemu oświetleniu oraz dostosowaniu 
przejścia przez tory do współczesnych wymogów;

• rozbudowa systemu informacji – multimedialne rozkłady i systemy powia-
damiania;

Wady:
• wzrost kosztów budowy nowej stacji związany z wykonaniem chodników, 

schodów przy obwodnicy oraz windy;
• nieznaczne zwiększenie odległości od przystanku dla mieszkańców osiedla 

„Awaryjne” (tab. 2);
• konieczność odpowiedniego oznakowania nowej infrastruktury w celu do-

stosowania do wymogów bezpieczeństwa.
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9. podsumowanie

Pomimo, iż proponowana modyfikacja projektu może się wydawać niezbyt 
znaczącym przedsięwzięciem dla mieszkańców okolicy, może ona stanowić 
rozwiązanie przełomowe dla Parku Technologicznego Skawińskiego Obszaru Gospodar-
czego. Przeniesienie przystanku może stworzyć nowe możliwości rozwoju tej strefy. 
Stanie się ona miejscem pracy, do którego można dojechać pociągiem z Krakowa 
w stosunkowo krótkim czasie (ok. 25 minut), co jest znacznym udogodnieniem 
choćby ze względu na wzmożony ruch samochodowy w godzinach szczytu. Może 
to ułatwić pozyskanie nowych pracowników, zachęconych poprawą możliwości do-
jazdu do pracy. Dodatkowo pracodawca będzie mógł zredukować koszty związanie 
z organizacją specjalnych dowozów pracowniczych.

Przeniesienie przystanków autobusowych bliżej przystanku kolejowego Skawi-
na Zachodnia daje potencjalne możliwości połączenia różnych środków transportu 
dla mieszkańców gminy Skawina oraz gmin sąsiadujących. Może to skutkować 
zwiększeniem atrakcyjności gminy jako nowego miejsca zamieszkania, a w konse-
kwencji szybszym rozwojem branży usługo-handlowej.
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