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Miasta i położone wokół nich obszary podmiejskie są  
silniej lub słabiej integralnie związane i wzajemnie korzy-
stają z własnych zasobów. Powiązania i synergia współ-
pracy przyczyniają się do kreowania wzrostu gospo
darczego i rozwoju wspólnego obszaru. Miasto i strefa 
podmiejska mają różne charakterystyki i różne potrzeby, 
ale pozostają ze sobą w ścisłych powiązaniach społecz-
nych, gospodarczych i przestrzennych. Zarówno miasto, 
jak i obszary podmiejskie spełniają różnorodne funkcje 
w zakresie administracji, gospodarki i finansów, turysty-
ki, kultury, nauki i edukacji, komunikacji, opieki zdrowot-
nej oraz logistyki i informacji. Funkcje te są komplemen-
tarne względem siebie i nawzajem przyczyniają się do 
rozwoju, zwiększenia wartości i znaczenia poszczegól-
nych płaszczyzn funkcjonalnych.

Zasadnicze znaczenie dla obszaru miasta i jego strefy podmiej-
skiej mają mieszkańcy. Obserwuje się, że liczba mieszkańców 
miast i obszarów do nich przylegających stale się zwiększa. Jed-
ną z przyczyn tego procesu jest szukanie miejsc zamieszkania 
w rejonach charakteryzujących się dużą liczbą miejsc pracy, bo-
gatą ofertą edukacyjną i kulturalną oraz zapewniających wysoką 
lub akceptowalną jakość życia. Takie warunki znajdują się w mia-
stach, z drugiej jednak strony występują tu również znaczne 
uciążliwości wynikające z dużej gęstości zaludnienia, które skła-
niają mieszkańców miast do poszukiwania miejsc do osiedlania 
się w strefie podmiejskiej. Podobne przyczyny skłaniają inwesto-
rów i przedsiębiorców do lokalizowania firm w obszarach o po-
dobnych zasobach infrastrukturalnych, ale oferujących atrakcyjne 
warunki finansowe i podatkowe.

Dla sprawnego funkcjonowania miasta i jego strefy pod
miejskiej konieczne jest stworzenie sytemu transportowego, 
dosto sowanego do wielkości popytu występującego w jego po-
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szczególnych obszarach, ale również bazującego na koncepcji 
zrównoważonego transportu, w którym stworzono warunki do ra-
cjonalnego udziału poszczególnych środków transportu w prze-
wozach.

Obszar oddziaływania Krakowa
Małopolska pod względem zajmowanej powierzchni jest stosun-
kowo małym województwem i zajmuje 12 miejsce, natomiast 
liczba zamieszkujących go mieszkańców, która wynosi ponad 
3,31 mln powoduje, że województwo zajmuje w tej klasyfikacji 
4 miejsce w Polsce. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 
218 mieszkańców na km2 i jest to dużo, więcej jest tylko w wo-
jewództwie śląskim. W czternastu miastach województwa mało-
polskiego, o liczbie ludności przekraczającej 20 tys., mieszka 
ponad 1,629 mln mieszkańców, co stanowi 49,2 % mieszkańców 
województwa [5]. Podobnie niski wskaźnik mają jeszcze tylko 
3 województwa w Polsce. Przytoczone wartości pokazują, że 
w całym województwie małopolskim występuje wysoka i stosun-
kowo jednorodna gęstość zaludnienia. 

Kraków jest największym miastem Małopolski. Pod wzglę-
dem liczby mieszkańców i zajmowanej powierzchni zajmuje dru-
gą lokatę w kraju [5]. Wraz z sąsiadującymi miastami, miejsco-
wościami i jednostkami osadniczymi tworzy region funkcjonalny 
powiązany ścisłymi związkami interakcyjnymi, który został zdefi-
niowany jako Krakowski Obszar Metropolitalny i wydzielony 
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mało-
polskiego [4]. 

Procedura delimitacji obszaru metropolitalnego zazwyczaj 
następuje na podstawie wybranych mierników powiązań społecz-
nych i gospodarczych, a także relacji organizacyjnych i dostaw-
czych między instytucjami. Przyjmuje się, że najważniejszymi 
miernikami są: gęstość zaludnienia, migracje ludności, a szcze-
gólnie dojazdy do pracy ze strefy zewnętrznej obszaru metropoli-
talnego i migracje na pobyt stały w strefie wewnętrznej obszaru, 



15 11-12/2012

struktury ekologii społecznej obejmujące różne poziomy wy-
kształcenia ludności i decydujące o poziomie kapitału wiedzy, 
kapitału ekonomicznego oraz poziomu i jakości życia, a także po-
tencjał i kondycja finansowa oraz zdolność i atrakcyjność finan-
sowa gmin pretendujących do przynależności do obszaru metro-
politalnego. 

Podczas wyznaczania obszaru metropolitalnego Krakowa jako 
główne kryterium przyjęto dojazdy do pracy w przekroju czaso-
wym roku [9]. Przed podjęciem ostatecznych decyzji zbadano 
i przeanalizowano dane z lat 1983, 1988 i 1996, gdyż w okresie 
transformacji nastąpiła zmiana liczby dojeżdżających do pracy, 
wynikająca ze zmiany liczby osób przechodzących na emeryturę, 
ograniczenia budownictwa wielorodzinnego w Krakowie, zmniej-
szenia liczby miejsc pracy w przemyśle, szybkich postępów pro-
cesu starzenia się ludności Krakowa i zwiększenia liczby miejsc 
pracy w usługach. Obszar dojazdów do pracy znacznie się po-
większył i objął gminy prawie wszystkich powiatów województwa 
małopolskiego oraz kilku gmin województwa świętokrzyskiego 
i śląskiego. W ostatecznej delimitacji uwzględniono również po-
tencjał i kondycję finansową oraz zdolność i atrakcyjność inwe-
stycyjną gmin. Na tej podstawie ustalono granice i obszar Kra-
kowskiego Obszaru Metropolitalnego, który obejmuje miasto 
Kraków z krakowskim powiatem ziemskim i sąsiadującymi z nim 
8 powiatami (50 gmin). 

Zarówno w dokumentach strategicznych województwa mało-
polskiego [7], jak i miasta Krakowa [13] zapisano cele i kierunki 
rozwoju zmierzające do zwiększenia oraz ujednolicenia wskaźni-
ków dostępności transportowej obszarów w regionie i wsparcie 
instrumentów zarządzania zintegrowanymi systemami transportu 
do zapewnienia wysokiej zewnętrznej i wewnętrznej dostępności 
komunikacyjnej regionu oraz konkurencyjności gospodarczej 
i spójności przestrzennej. Za cel ogólny rozwoju transportu dro-
gowego w odniesieniu do usług transportowych przyjęto stworze-
nie efektywnego i bezpiecznego systemu transportu pasażerów 
oraz towarów, odpowiadającego trendom w rozwoju społeczno-
gospodarczym województwa i zwiększenie dostępności trans-
portowej regionów Małopolski [8]. Podobnie sformułowano cel 
dla rozwoju transportu kolejowego i założono rozwój infrastruktu-
ry i taboru tak, aby zapewnić podaż usług odpowiednią do istnie-
jącego popytu, a następnie podniesienie ich jakości i stworzenie 
warunków do zwiększenia udziału transportu kolejowego w prze-
wozie towarów i pasażerów [8]. Jako cel pośredni wskazano roz-
wój regionalnych przewozów pasażerskich. Zakładano, że cel bę-
dzie realizowany w dwóch etapach. W pierwszym etapie, ma 
nastąpić dostosowanie ilości i jakości przewozów do aktualnie 
istniejącego popytu. W drugim etapie zostanie podjęta próba 
zwiększenia ilości (częstotliwości kursowania i nowych tras) i ja-
kości przewozów regionalnych. Przejawem realizacji tego celu są 
działania w zakresie koncepcji określanej jako projekt Szybkiej 
Kolei Aglomeracyjnej.

Projekt Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
Wstępne studium wykonalności dla projektu Szybkiej Kolei Aglo-
meracyjnej (SKA) w aglomeracji krakowskiej [12], sporządzone 
w 2007 r., wykazało, że istnieje pewien, niezbyt duży, potencjał 
dla uruchomienia sieci SKA. Jednak dla powodzenia koncepcji 
konieczne są prace inwestycyjne i modernizacyjne w zakresie in-
frastruktury kolejowej, pozyskanie nowoczesnego taboru, inten-
sywne działania promocyjne i zapewnienie właściwej organizacji 

i zarządzania systemem. Stwierdzono, że SKA ma niewielkie zna-
czenie dla obsługi samego miasta Krakowa, a znacznie większe, 
szczególnie dla bliskich relacji podmiejskich w obrębie układu 
sieci kolejowej ograniczonego stacjami/przystankami osobowy-
mi: Krzeszowice, Balice MPL, Skawina, Wieliczka, Podłęże i Nie-
połomice. Rozwój relacji dalszych z Krakowa w kierunku stacji 
wylotowych: Wadowice i Oświęcim, Trzebini, Miechowa lub Ko-
złowa i Bochni określono jako perspektywiczny. Rekomendowano 
uruchomienie linii dwuetapowo w sześciu kierunkach. W etapie 
pierwszym system powinien być oparty na trzech liniach: Kraków 
– Skawina, Kraków – Wieliczka, Kraków – Krzeszowice, natomiast 
w etapie drugim można planować rozszerzenie systemu do peł-
nego zakresu, tj. uruchomienie trzech następnych linii: Kraków – 
Miechów, Kraków – Balice, Kraków – Bochnia. Oceniono, że no-
wy środek może przejąć ok. 8% podróży z komunikacji 
indywidualnej i ok. 52% podróży z pozostałych środków publicz-
nego transportu zbiorowego w relacjach z Krakowem.

Powodzenie, akceptację i rozwój projektu wiązano z zapropo-
nowaniem i wdrożeniem wysokiego poziomu jakości usług trans-
portowych. Zakładano dostosowanie częstotliwości kursowania 
pociągów oraz ich zdolności przewozowych do popytu na miaro-
dajnych odcinkach sieci. Oceniono, że na odcinkach wybiego-
wych zapotrzebowanie na przewozy wymaga nie większej często-
tliwości niż dwa pociągi na godzinę w jednym kierunku oraz 
zastosowania atrakcyjnych pojazdów w postaci autobusów szyno-
wych o pojemności do 200 pasażerów. Na odcinkach central-
nych, na których trasy proponowanych linii pokrywają się, czę-
stotliwość wynosiłaby 8 pociągów na godzinę, podczas gdy 
szacowane zapotrzebowanie wynosi 3 pociągi na godzinę. Takie 
rozwiązanie pozwoliłoby na uzyskanie standardów napełnienia 
wynoszących połowę pojemności pociągów. Wskazano, że ważne 
są również uzgodnienia dotyczące konstruowania nowego rozkła-
du jazdy na zasadzie rozkładu równoodstępowego dla SKA i pod-
porządkowania im ruchu pozostałych pociągów kwalifikowanych, 
regionalnych i lokomotyw oraz manewrów odstawczych, a także 
skoordynowanie rozkładów jazdy w węzłach przesiadkowych tak, 
aby możliwe było wygodne przesiadanie się między pociągami 
SKA i środkami publicznego transportu zbiorowego w mieście.

Podkreślano, że wdrożenie i powodzenie realizacji projektu 
SKA w pełnej skali wymaga wielu kosztownych inwestycji pole-
gających na zakupie składów pociągów typu elektrycznych auto-
busów szynowych o pojemności ok. 200 osób, modernizacji i re-
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montu infrastruktury kolejowej, przedłużenia linii do MPL Balice 
i budowy łącznicy w rejonie przystanku Kraków Krzemionki. 

Zwracano uwagę, że projekt SKA musi zostać uzupełniony 
o układ zintegrowanych węzłów przesiadkowych w mieście oraz 
system parkingów Park&Ride, położonych w pobliżu stacji i przy-
stanków kolejowych na liniach wlotowych oraz w mieście, w po-
bliżu ważnych węzłów publicznego transportu zbiorowego. Naj-
bardziej atrakcyjne lokalizacje zostały wskazane w rejonie stacji 
i przystanków położonych na terenie Krakowa: Kraków Główny, 
Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Dietla, Kraków Krze-
mionki/ Powstańców, Kraków Swoszowice/Zakopiańska, Kraków 
Bronowice, Osiedle Piastów, Kościelniki oraz w rejonie stacji 
i przystanków osobowych w strefie podmiejskiej: Wieliczka ul. 
Winnicka, Balice i Zabierzów w rejonie przystanku Kraków Busi-
ness Park. 

W zakresie działań organizacyjnych wskazywano na koniecz-
ność wynegocjowania nowej umowy o świadczenie usług prze-
wozowych i rozwiązanie zagadnień pomocy publicznej, rozważe-
nie możliwości pozyskania przewoźnika poprzez ogłoszenie 
przetargu na operatora taboru własnego samorządu województwa 
lub operatora dostarczającego własny tabor, wypracowanie 
wspólnie z Miastem Kraków i przewoźnikiem kolejowym oraz 
wprowadzenie zintegrowanej taryfy i systemu biletowego dla SKA 
i publicznego transportu zbiorowego w mieście.

Pomimo, że do chwili obecnej nie rozpoczęto jeszcze zasad-
niczych prac związanych z wdrożeniem projektu SKA udało się 
zrealizować wiele kroków w kierunkach wyznaczonych w studium 
wykonalności SKA. 

Jednym z ważnych przedsięwzięć było podjęcie prac nad zin-
tegrowanym systemem biletowotaryfowym między koleją a lo-
kalnym transportem zbiorowym w miejskiej strefie biletowej 
w Krakowie. Pilotażowy projekt zainicjowano od 1 marca 2008 r. 
Początkowo obejmował on przewozy kolejowe na trasie Kraków 
Główny – Krzeszowice i komunikację miejską w Krakowie. Obec-
nie zakres jego funkcjonowania został rozszerzony do 5 tras 
wskazanych w projekcie SKA i obowiązuje na odcinkach: Kraków 
– Wieliczka Rynek, Kraków Chrzanów, Kraków – Skawina, Kraków 
– Bochnia i Kraków – Słomniki. Bilet zintegrowany jest odcinko-
wym miesięcznym imiennym biletem Przewozów Regionalnych, 
na którym na rewersie naklejono znaczek MPK Kraków. Można go 
kupić w kasach biletowych w wyznaczonych stacjach na trasie 
przejazdu pociągów Regio. Bilet ten uprawnia do nieograniczonej 
liczby przejazdów jedną, dwiema lub wszystkimi liniami miejski-
mi w granicach miasta Krakowa oraz do przejazdu pociągiem Re-
gio na wskazanych trasach we wszystkie dni tygodnia. Ceny bile-
tów zintegrowanych uwzględniają obecnie 10% upust od 
dotychczas obowiązujących cen biletów okresowych w strefie 
miejskiej w Krakowie i cen biletów kolejowych. W przyszłości za-
kłada się zwiększenie upustu nawet do 15–20%. Do zakupu bile-
tu według taryfy normalnej jest uprawniona każda osoba, a we-
dług taryfy ulgowej osoby, które są upoważnione do przejazdu 
pociągami osobowymi z ulgą ustawową lub handlową oraz, któ-
rym przysługuje ulga gminna lub ustawowa na przejazd komuni-
kacją miejską w Krakowie. 

Stale czynione są wysiłki polegające na zakupach nowocze-
snych kolejowych jednostek transportowych. Do 2012 r. marsza-
lek województwa przekazał do wykorzystania przewoźnikowi kole-

jowemu Przewozy Regionalne 8 autobusów szynowych z napędem 
elektrycznym i spalinowym do obsługi pociągów na trasach SKA 
do Balic, Oświęcimia i Sędziszowa. 

Innym, ważnym działaniem wspierającym miało być przed-
sięwzięcie w postaci organizowania obiektów Park&Ride. Autorzy 
studium wykonalności oceniali „że są to obiekty obecnie niezna-
ne w praktyce polskiej na większą skalę” i zalecali ostrożność 
w podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych [13]. Tymczasem obec-
nie w Warszawie funkcjonuje już 10 bezpłatnych parkingów 
w systemie Parkuj i jedź dla osób, które w chwili wjazdu na par-
king przedstawią ważny bilet okresowy (dobowy lub na okres 
dłuższy) obowiązujący w pojazdach linii organizowanych przez 
ZTM. W aglomeracji krakowskiej można zaobserwować sponta-
niczne działania mieszkańców, którzy w okolicach węzłów prze-
siadkowych publicznego transportu zbiorowego, zwłaszcza komu-
nikacji tramwajowej, na miejscach parkingowych wzdłuż ulic lub 
parkingach supermarketów, próbują pozostawiać samochody 
i kontynuować podróż do miejsca docelowego korzystając ze 
środków komunikacji miejskiej. Podobne zachowania są również 
obserwowane w strefie podmiejskiej w pobliżu stacji kolejowych 
i przystanków osobowych. W niektórych miejscach, np. w Zabie-
rzowie i Wieliczce, takie potrzeby zostały zauważone przez lokalne 
władze gminne i powiatowe i powstały lub są w trakcie realizacji 
pierwsze parkingi systemu Park&Ride [15].

Jako czynnik niepewności określono w studium wykonalności 
SKA również kwestię migracji mieszkańców z Krakowa poza jego 
obszar [13]. W ostatnich latach można obserwować dzia łania 
w dwu kierunkach. Gminy w strefie podmiejskiej Krakowa podej-
mują różnorodne i wyprzedzające działania zachęcające do loka-
lizacji na ich terenie zarówno domów mieszkalnych, jak i obiek-
tów businessowych, edukacyjnych i rekreacyjnych widząc w tym 
możliwości rozwoju oraz zwiększenia atrakcyjności i dochodów 
dla własnych gmin. Z drugiej strony mieszkańcy Krakowa szukają 
nowych miejsc do osiedlania się lub prowadzenia działalności 
gospodarczej. Inicjatywy te powodują powstawanie dodatkowego 
popytu na usługi transportowe w strefie podmiejskiej.

Analiza badań sondażowych pasażerów 
korzystających z wybranych linii aglomeracyjnych 
Przedmiotem badań sondażowych były ocena satysfakcji i prefe-
rencji pasażerów kolejowych przewozów regionalnych na wybra-
nych dwóch liniach należących do projektu Szybkiej Kolei Aglo-
meracyjnej oraz obserwacja spontanicznego tworzenia parkingów 
pełniących funkcje Park&Ride w pobliżu stacji i przystanków ko-
lejowych. Jedna z linii prowadzi z Krakowa w kierunku Krze szowic 
i Trzebini, spełniając funkcje dowozowe i odwozowe dla miesz-
kańców podróżujących do i z Krakowa. Została włączona do zin-
tegrowanego systemu taryfowobiletowego lub pasażerowie ko-
rzystają z biletów kolejowych według taryfy odcinkowej.

Natomiast druga jest linią z Krakowa do przystanku Balice 
MPL i jej podstawową rolą jest zapewnienie szybkiego i wygod-
nego dojazdu do portu lotniczego w Balicach dla podróżnych 
oraz pracowników lotniska i innych firm mających swoje siedziby 
w pobliżu. Za przejazd podróżny jest zobowiązany nabyć bilet 
jednorazowy w jedną lub w dwie strony albo odcinkowy bilet 
miesięczny według taryfy specjalnej. Bilety te nie są zintegrowa-
ne z biletami komunikacji miejskiej w Krakowie.
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Charakterystyka miejscowości, 
w których przeprowadzono badania sondażowe
Badania satysfakcji i preferencji pasażerów kolejowych przewo-
zów regionalnych przeprowadzono na trzech stacjach kolejowych 
położonych na odcinku Kraków Główny – Trzebinia w październi-
ku 2011 r. oraz w Balicach w 2009 r. Wybór miejscowości wyni-
kał z obserwacji zachowań mieszkańców tych miejscowości 
i okolic, którzy często wykorzystywali samochody osobowe, aby 
dojechać do stacji kolejowej, następnie pozostawiali samochody 
na parkingach obok stacji, a sami pociągami regionalnymi konty-
nuowali podróż w kierunku Krakowa, natomiast w Balicach próbą 
oceny atrakcyjności dojazdów do lotniska różnymi środkami 
transportu zbiorowego i indywidualnego.

Charakterystykę miejscowości, w których przeprowadzona 
badania marketingowe pasażerów pociągów regionalnych przed-
stawiono w tabeli 1. 

Tabela 1
Charakterystyka wybranych miejscowości 
na odcinku Kraków Główny – Trzebinia

Obszar Powierzchnia Liczba mieszkańców Gęstość zaludnienia 
 [km2]  [mieszkańców/km2]

Zabierzów – gmina wiejska 99,42 23 785 239,2

Krzeszowice 139,04 32 044 230,5

Trzebinia 105,4 34 210 324,6

Źródło: [8]

Krzeszowice są miastem, siedzibą gminy miejskowiejskiej, 
a Zabierzów jest miejscowością, siedzibą gminy wiejskiej. Obie 
miejscowości są położone w powiecie krakowskim i są zaliczane 
do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Natomiast Trzebinia 
jest miastem w powiecie chrzanowskim, siedzibą gminy miejsko-
wiejskiej. Gmina Trzebinia należy administracyjnie do woje-
wództwa małopolskiego, ale graniczy z województwem śląskim 

i wykazuje silne powiązania związane z miejscami pracy, eduka-
cji, nauki i ochrony zdrowia położonymi na terenie tego woje-
wództwa. Balice są niewielką miejscowością (wsią) w gminie Za-
bierzów, położoną w pobliżu zachodniej granicy administracyjnej 
Krakowa. Na jej terenie znajduje się Międzynarodowy Port Lotni-
czy im. Jana Pawła II Kraków Balice.

Trzebinia, Krzeszowice i Zabierzów mają dobre połączenia 
drogowe i kolejowe zarówno z Krakowem, jak i Katowicami. Przez 
miejscowości prowadzi droga krajowa DK79 łącząca stolice obu 
województw oraz linia kolejowa nr 133, która stanowi część III 
Paneuropejskiego Korytarza Transportowego E 30 biegnącego 
z Drezna przez Wrocław – Kraków – Lwów do Kijowa. 

Balice są dość skomunikowane z Krakowem zarówno trans-
portem drogowym, jak i kolejowym (linia 118). Port lotniczy jest 
położony w pobliżu obwodnicy miasta Krakowa oraz autostrady 
A4 na odcinku Kraków – Katowice. Kolejowy przystanek osobowy 
Kraków Balice jest obecnie jeszcze rozwiązaniem tymczasowym. 
Jest on zlokalizowany około 250 m od terminalu międzynarodo-
wego T1, ale pasażerowie mogą skorzystać z bezpłatnej linii au-
tobusowej, której trasa przebiega obok najważniejszych obiektów 
portu lotniczego, w tym terminala międzynarodowego i krajowe-
go. Docelowo przystanek osobowy będzie usytuowany naprze-
ciwko budynku terminalu pasażerskiego (przy parkingu wielopo-
ziomowym) i połączony z terminalem kładką przeznaczoną do 
ruchu pieszego.

Charakterystyka oferty transportu kolejowego 
w przewozach regionalnych na wybranych liniach
Linia kolejowa 133 jest ważnym elementem systemu transporto-
wego Polski i Europy, który łączy najważniejsze centra i regiony 
ekonomiczne na południu Polski. Odgrywa również znaczącą rolę 
w ruchu regionalnym. Charakterystykę połączenia Kraków – Trze-

Układ linii projektowanej Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Źródło: opracowanie własne na podstawie RailMap
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binia i Kraków – Balice i oferty pociągów regionalnych przedsta-
wiono w tabeli 2. 

W porównaniu do 2009 r. oferta pociągów regionalnych za-
równo na odcinku Kraków Główny – Trzebinia, jak i na odcinku 
Kraków Główny – Balice uległa zmniejszeniu. W kierunku Trzebi-
ni w 2009 r. pasażerowie mogli korzystać z 22 par pociągów Re-
gio relacji Kraków – Oświęcim i 9 par pociągów relacji Kraków 
– Katowice oraz 10 par pociągów InterRegio, które nie zatrzymy-
wały się w Zabierzowie. W 2012 r. liczba pociągów do i z Oświę-
cimia oraz w kierunku Katowic została zmniejszona o 5 par w każ-
dej z tych relacji. Dodatkowo natomiast są uruchamiane dwie 
pary pociągów z Trzebini i trzy pary pociągów z Krzeszowic. Nie-
stety znacznemu pogorszeniu uległ czas przejazdu. Wydłużenie 
na odcinku Trzebinia – Kraków Główny wynosi ponad 20 min, 
a na odcinku do Krzeszowic około 10 min. 

Połączenie w kierunku Balic ma szczególny charakter. Pocią-
gi zasadniczo nie zatrzymują się na żadnej stacji pośredniej, za 
wyjątkiem czterech pociągów w godzinach porannych w kierunku 
Balic i czterech pociągów w godzinach popołudniowych w kie-

runku Krakowa, które zatrzymują się na przystanku KrakówŁob-
zów. Dopiero w przyszłości (zgodnie z projektem SKA), po mo-
dernizacji i elektryfikacji linii i wybudowaniu przystanków, 
planuje się włączenie jej do obsługi ruchu aglomeracyjnego. 
Oferta połączeń w kierunku Portu Lotniczego Balice, w latach 
2009–2012, również uległa pogorszeniu: o 4 pary zmniejszono 
liczbę pociągów, a czas przejazdu tego odcinka wydłużył się 
o 4 min. Tymczasem wielkość pracy lotniska KrakówBalice w la-
tach 2009–2011, mimo kryzysu gospodarczego, utrzymywała się 
na stałym poziomie niemal 33 tys. operacji rocznie, a liczba od-
prawianych pasażerów zwiększyła się z 2,6 mln w 2009 r. do 
3 mln w 2011 r. W 2012 r. można oczekiwać przekroczenia tej 
wartości, ponieważ w kolejnych miesiącach tego roku uzyskiwano 
średnią dynamikę zwiększenia liczby pasażerów wynoszącą 
16,8%.

Metodologia badań i charakterystyka ankietowanych
W każdej miejscowości badania sondażowe były wykonywane 
niezależnie, przez studentów kierunku Transport Wydziału Inży-
nierii Lądowej Politechniki Krakowskiej [1, 2, 10]. Studenci  
korzystali z opracowanych przez siebie kwestionariuszy pomia
rowych, na których zapisywali odpowiedzi udzielane przez ankie-
towanych pasażerów pociągów regionalnych. Przedmiotem badań 
były: cel i częstotliwość podróży pociągami regionalnymi do Kra-
kowa, sposób dotarcia pasażerów do stacji kolejowej, ogólny po-
ziom zadowolenia z wykonywania podróży w kierunku Krakowa 
transportem kolejowym oraz ocena satysfakcji i preferencji doty-
czących wybranych cech usługi przewozowej. Ponadto studenci 
obserwowali liczbę samochodów osobowych pozostawianych 
przez pasażerów na parkingu obok stacji kolejowej i czas ich po-
stoju. W badaniach przeprowadzanych w Balicach podstawowym 
celem badania było określenie preferencji ankietowanych w wy-
borze środka transportu, aby dojechać do lotniska.

Charakterystykę ankietowanych przedstawiono w tabeli 3. 
W każdej miejscowości około połowę ankietowanych stano-

wiły kobiety. W grupach wiekowych ponad 50% stanowili pasaże-
rowie w wieku od 25 do 60 lat, a najmniejszą osoby powyżej 
60 lat (ok. 5,9%) i poniżej 18 lat (ok. 8,9%). Wśród ankietowa-
nych ponad 30% stanowiły osoby z wyższym wykształceniem 
i 38% osoby z wykształceniem średnim. Ze względu na status 
zawodowy ponad 50% stanowiły osoby pracujące, ponad 21% 
studenci i ponad 12% uczniowie, czyli ponad 85% ankietowa-
nych stanowiły osoby aktywne zawodowo lub uczące się. 

Wśród dojeżdżających do Balic 71% stanowiły osoby pracu-
jące, a ponad 51% osoby młode w wieku od 20 do 34 lat. Struk-
turę wyboru środka transportu w dojazdach do lotniska w Bali-
cach przedstawiono na rysunku 1.

Jakim środkiem lokomocji podróżuje Pan/Pani do portu lotniczego MPL Balice?

Pociągiem 23%

Autobusem
miejskim

13%

Taksówką 7%

Samochodem
osobowym

55%

Transport biura
podróży 2%

Ogółem N = 431

Rys 1. Struktura wyboru środków transportu w dojazdach do MPL Balice
Źródło: opracowanie własne

Tabela 2
Charakterystyka połączenia kolejowego 
Kraków Główny – Trzebinia oraz Kraków – Balice 
i oferty pociągów regionalnych

Miejscowość  Zabierzów Krzeszowice Trzebinia Balice

Numer linii  133 133 133 133/118

Odległość od Krakowa  [km linii kolejowej] 13,264 25,682 35,063 12,091

Liczba par pociągów w dobie
 2009 r. 31 41 41 31

 2012 r. 26 26 23 27

Średni czas jazdy [min]
 2009 r. 21 33 49 17

 2012 r. 22 42 70 20

Średnia prędkość handlowa [km/h]
 2009 r. 37,9 46,7 42,9 42,7

 2012 r. 36,2 36,7 30,1 36,3

Cena biletu [zł]
 2009 r. 2,80 5,20 7,50 7,00

 2012 r. 2,50 4,80 6,80 19,00

Źródło: Rozkład jazdy PKP

Tabela 3
Charakterystyka ankietowanych

Kryterium Opis Zabierzów Krzeszowice Trzebinia Razem Balice

Liczba ankietowanych ogółem 437,0 456,0 361,0 1254,0 431,0

Pleć
 Kobiety [%] 58,1 39,0 54,0 50,0 49,7

 Mężczyźni [%] 41,9 61,0 46,0 50,0 50,3

 poniżej 18 [%] 14,9 9,0 1,7 8,9 2,1

Wiek
 1925 [%] 27,7 32,5 35,5 31,7 51,5*

 2560 [%] 52,6 55,5 52,1 53,5 32,5**

 powyżej 60 lat [%] 4,8 3,1 10,8 5,9 13,9

 podstawowe [%] 20,6 10,1 5,8 12,5 bd

Wykształcenie
 zawodowe [%] 12,6 27,6 11,9 17,9 bd

 średnie [%] 37,3 30,0 48,8 38,0 bd

 wyższe [%] 29,5 32,2 33,5 31,7 bd

 uczeń [%] 19,7 12,1 3,6 12,3 2,6

 student [%] 17,4 22,8 25,8 21,8 14,4

Status zawodowy pracujący [%] 51,5 52,0 52,1 51,8 7

 niepracujący [%] 3,7 6,1 5,8 5,2 5,6

 emeryt/rencista [%] 7,8 7,0 12,7 8,9 6,7

 * Wiek 20–34 lata.
 ** Wiek 34–54 lata. Źródło: opracowanie własne
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Wyniki badań ankietowych w zakresie sposobu 
wykorzystania oferty kolejowych przewozów regionalnych
Pasażerów pytano o cel podróży pociągiem do/z Krakowa i doko-
nywali wyboru między pracą, szkołą, uczelnią, wizytą terminową 
oraz rekreacją, a pozostałe cele były określane jako inne. Charak-
terystykę celu podróży ankietowanych przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4
Struktura procentowa celów podróży

Miejscowość Cel podróży 

 praca szkoła uczelnia wizyta terminowa rekreacja inne

Zabierzów 39,6 18,5 13,7 11,4 8,7 8,0

Krzeszowice 40,4 2,9 23,2 10,1 15,8 7,7

Trzebinia 45,2 3,0 22,7 10,2 5,0 13,9

Razem 41,5 8,4 19,8 10,6 10,2 9,6

 Cel podróży 

 praca odprowadzanie lot  lot turystyczny

Balice 22,0 9,0 23,0 46,0

Źródło: opracowanie własne 

W Zabierzowie i Krzeszowicach około 40% pasażerów pocią-
gów regionalnych podróżuje do pracy, a w Trzebini stanowią oni 
nawet 45% ankietowanych. Szkoła jest celem podróży ok. 3% pa-
sażerów zamieszkałych w Krzeszowicach i Trzebini, czyli miast 
położonych w odległości ponad 25 km od Krakowa i posiadają-
cych na własnym terenie szkoły średnie, natomiast w Zabierzowie 
ponad 18% pasażerów stanowią uczniowie podróżujący do szkół 
w Krakowie. We wszystkich miejscowościach około 20% podróż-
nych stanowią osoby, dla których celem podróży są studia. Łącz-
nie w celach obligatoryjnych pociągami regionalnymi podróżuje 
około 70% podróżnych. Pozostałe cele rozkładają się równomier-
nie na wizyty terminowe, rekreację i inne, czyli podróże odbywa-
ne incydentalnie, w miarę potrzeby.

Większość pasażerów podróżujących pociągiem w kierunku 
Balic stanowią osoby, których celem jest lot turystyczny (46%) 
lub służbowy (33%). Tylko 22 % osób dojeżdża koleją w tej rela-
cji do pracy, a pozostałą część stanowią odprowadzający pasaże-
rów lotniska.

Częstotliwość podróży ankietowani deklarowali z dokładno-
ścią do podróży odbywanych codziennie, kilka razy w tygodniu 
(1–3 razy) i kilka razy w miesiącu. Charakterystykę częstotliwości 
podróży do i z Krakowa pociągami regionalnymi przedstawiono 
w tabeli 5.

Tabela 5
Struktura procentowa częstotliwości podróży 
pociągami regionalnymi

Miejscowość  Częstotliwość podróży [%]

 codziennie 1–3 razy w tygodniu kilka razy w miesiącu

Zabierzów 71,4 17,4 11,2

Krzeszowice 55,5 17,1 27,4

Trzebinia 57,6 16,3 26,0

Razem 61,6 17,0 21,4

Balice 13,0 7,0 80,0*

* Sporadycznie. Źródło: opracowanie własne 

Ankietowani w Zabierzowie deklarowali, że w ponad 70% po-
dróżują pociągami regionalnymi codziennie. W miastach nieco 

bardziej odległych liczba podróży codziennych jest mniejsza 
i wynosi ponad 55%. Podróże odbywane kilka razy w tygodniu 
stanowią we wszystkich miejscowościach około 17%.

W Balicach zaledwie 13% ankietowanych wykorzystuje połą-
czenie kolejowe codziennie. Większość (80%) stanowią podróżu-
jący koleją w kierunku lotniska sporadycznie.

Sposób dotarcia podróżnych do stacji kolejowej w badanych 
miejscowościach jest zależny od usytuowania stacji i linii kolejo-
wej w stosunku do podstawowej struktury miasta. W Zabierzowie 
i Krzeszowicach linia kolejowa przebiega niemal przez środek 
miejscowości stwarzając dogodne dojście dla podróżnych. 
W Trzebini linia kolejowa jest położona na południe od podsta-
wowej lokalizacji miasta. Wskazując sposoby dojścia do stacji 
kolejowej ankietowani mieli do wyboru: na piechotę, rowerem, 
środkami publicznego transportu zbiorowego, busami przewoźni-
ków prywatnych, koleją i samochodami osobowymi. Charaktery-
stykę sposobów dojścia pasażerów do stacji kolejowej przedsta-
wiono w tabeli 6.

Tabela 6
Struktura procentowa sposobów dotarcia 
do stacji kolejowej

Sposoby dotarcia do stacji kolejowej Miejscowość

 Zabierzów Krzeszowice Trzebinia Razem

Pieszo 78,3 62,7 22,2 56,5

Rower 2,3 5,7 0,0 2,9

Publiczny transport zbiorowy 4,1 0,0 23,8 8,3

Busy 0,0 16,0 10,8 8,9

Kolej 0,0 0,0 3,0 0,9

Samochód osobowy 15,3 15,6 40,2 22,6

Źródło: opracowanie własne 

Ankietowani w Zabierzowie i Krzeszowicach wskazywali, że 
odpowiednio w 78% i 62% dochodzili do stacji kolejowej na pie-
chotę, tymczasem w Trzebini ten sposób wybierało jedynie 22% 
ankietowanych. Dojazd rowerami wybiera tylko około 2% podróż-
nych w Zabierzowie i ponad 5% w Krzeszowicach. W Trzebini, ze 
względu na usytuowanie stacji kolejowej w znacznym oddaleniu 
od miasta, prawie 35% podróżnych dojeżdża autobusami opera-
torów publicznych i busami przewoźników prywatnych. Takich 
podróżnych jest w Zabierzowie zaledwie około 4%, a w Krzeszo-
wicach około 16%. Należy przypuszczać, że są to mieszkańcy 
okolicznych wsi i osiedli, którzy zdecydowali dojeżdżać do Krako-
wa pociągiem. Znaczny udział mają również podróżni, którzy pod-
jeżdżają do stacji kolejowej samochodem osobowym. Stanową 
oni 40% podróżnych w Trzebini i ponad 15% w Krzeszowicach 
i Zabierzowie. 

Ankietowani, którzy dojeżdżali do stacji kolejowej samocho-
dem osobowym byli kierowcami tych samochodów i pozostawia-
li je na parkingu obok stacji lub tylko pasażerami. Charakterysty-
kę sposobu wykorzystania samochodów osobowych w dojazdach 
do stacji kolejowej przedstawiono w tabeli 7.

Badania struktury ankietowanych, którzy dojeżdżali do stacji 
osobowej samochodami osobowymi zostały przeprowadzone tyl-
ko w Zabierzowie i Trzebini. W obu miejscowościach ponad 52% 
osób podjeżdżających samochodem osobowym są pasażerami 
tych samochodów. Warto zauważyć, że w niewielu przypadkach 
(10–17%) w samochodach pozostawianych na parkingu oprócz 
kierowcy dojeżdżały również inne osoby, które dalej kontynuowa-
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ły podróż pociągiem. Średnia liczba osób w samochodach pozo-
stawianych na parkingu w Zabierzowie wynosiła 1,5 osoby, 
a w Trzebini 1,6 osoby.

W przeprowadzanych badaniach pytano również ankietowa-
nych o rodzaj biletów wykorzystywanych w pociągach regional-
nych. W Trzebini i Zabierzowie ankietowani deklarowali, że korzy-
stają z biletów jednorazowych lub miesięcznych oraz, że 
posiadają lub nie posiadają uprawnień do przejazdów ulgowych. 
W Zabierzowie pytanie było bardziej szczegółowe i pozwoliło na 
ocenę udziału osób korzystających z biletów zintegrowanych. 
Charakterystykę struktury wykorzystywanych biletów kolejowych 
przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8
Struktura procentowa rodzajów 
wykorzystywanych biletów

Miejscowość Bilety jednorazowe Bilety miesięczne

 ogółem normalne ulgowe ogółem normalne ulgowe

Zabierzów 28,6 17,4 11,2 71,4 38,0 33,4

Krzeszowice 42,1 bd bd 57,9 bd bd

Trzebinia 49,3 30,5 18,8 50,7 33,2 17,5

Źródło: opracowanie własne

Ponad 50% ankietowanych w każdej miejscowości w dojaz-
dach pociągami regionalnymi do i z Krakowa korzysta z biletów 
okresowych miesięcznych. Udział tych osób zwiększa się w miarę 
jak zmniejsza się odległość, w jakiej znajduje się miejscowość 
w stosunku do Krakowa. W Zabierzowie z biletów miesięcznych 
korzysta ponad 70% ankietowanych, a w tym ponad 10% osób 
wykorzystuje bilety zintegrowane.

Wyniki badań ankietowych w zakresie opinii 
dotyczących cech jakości usług przewozów regionalnych
Ankietowani w Krzeszowicach i Trzebini byli pytani o ogólny sto-
pień zadowolenia z oferty zapewniającej dojazd do Krakowa po-
ciągami regionalnymi. Stopień zadowolenia należało wyrazić 

w skali procentowej od 0 do 100%, gdzie ocena na poziomie 0 
oznaczała całkowity brak zadowolenia, a ocena na poziomie 
100% oznaczała pełne zadowolenie z istniejącej oferty na prze-
wozy pociągami regionalnymi do i z Krakowa. Charakterystykę 
ogólnego poziomu zadowolenia ankietowanych przedstawiono 
w tabeli 9.

W obu badanych miastach średni poziom zadowolenia pasa-
żerów z oferty pociągów regionalnych wynosi około 58%. W Krze-
szowicach brak osób wyrażających pełne zadowolenie lub całko-
wicie nieusatysfakcjonowanych istniejącą ofertą. Przeważają 
osoby (73%), które oceniły stopień zadowolenia na poziomie od 
50% do 70%. W Trzebini udział osób usatysfakcjonowanych na 
tym poziomie wynosi około 50%.

Do oceny cech jakości, na które pasażerowie zwracają naj-
większą uwagę wybrano 7 cech: punktualność, częstość kurso-
wania, komfort jazdy, czas jazdy, bezpieczeństwo, ceny biletów 
i warunki oczekiwania na peronach. Ankietowani mieli ocenić sa-
tysfakcję, czyli sposób realizacji cechy w oferowanej usłudze 
transportowej, a następnie również wskazać, jaki ich zdaniem po-
winien być poziom jakości tej cechy, czyli ich własne preferen-
cje. Oceny należało dokonać w skali 1 do 5, gdzie ocena 1 ozna-
cza niedostateczny poziom, a ocena 5 poziom bardzo dobry. 
Charakterystykę średnich wartości ocen satysfakcji i preferencji 
w każdej z badanych miejscowości i dla wszystkich ankietowa-
nych łącznie przedstawiono w tabeli 10. Na podstawie ocen sa-
tysfakcji i preferencji wyznaczono również lukę jakościową.

We wszystkich miejscowościach położonych na linii 133 naj-
niższe oceny uzyskała cecha warunki oczekiwania na peronach 
(w Balicach cecha ta nie była badana). Średnia ocena tej cechy 
we wszystkich miejscowościach łącznie wynosi zaledwie 2,4. Po-
zostałe cechy mają oceny średnie mieszczące się od 3,0 (punk-
tualność) do 3,8 (ceny biletów). W Balicach oceny pasażerów dla 
wszystkich cech jakości były znacznie wyższe. Najwyższą ocenę 
uzyskała cecha bezpieczeństwo (4,8), a najniższą – ceny bile  
tów (3,9).

Oceny preferencji pasażerów kształtują się w skali od 4,2 
(warunki oczekiwania na peronach) do 4,6 (punktualność i czę-
stość kursowania). Pasażerowie pociągów do Balic oceniali swo-
je preferencje nieco wyżej. Najwyższe były ich oczekiwania 
w stosunku do czasu przejazdu (4,76), a najniższe – w stosunku 
do cen biletów (4,43). 

Największa luka jakościowa wśród pasażerów pociągów na li-
nii 133 została zidentyfikowana dla cechy warunki oczekiwania na 
peronach (1,8), chociaż oceny preferencji ankietowanych dla tej 
cechy były również najniższe. Najmniejsza rozbieżność ocen pre-
ferencji i satysfakcji wystąpiła dla cech: ceny biletów (0,8) i bez-
pieczeństwo (1,0). W przypadku połączenia do Balic największa 
różnica między preferencjami i ocenami ankietowanych występu-

Tabela 7
Struktura procentowa liczby osób dojeżdżających samochodem 
osobowym

Miejscowość Jako kierowca z pasażerami Jako

 sam 1 2 3 4 pasażer

Zabierzów 37,3 1,5 6,0 1,5 1,5 52,2

Krzeszowice      

Trzebinia 29,7 10,3 6,9 0,0 0,7 52,4

Razem 32,1 7,5 6,6 0,5 0,9 52,4

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 9
Struktura procentowa ogólnego poziomu zadowolenia pasażerów

Miejscowość Ogólny poziom zadowolenia [%] Średnie zadowolenie [%]

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Zabierzów            

Krzeszowice 0,0 0,4 1,3 4,6 8,1 23,5 23,2 26,5 9,2 3,1 0,0 59,3

Trzebinia 0,3 1,9 4,4 6,1 15,8 13,6 24,9 11,9 13,3 7,5 0,3 57,0

Razem 0,1 1,1 2,7 5,3 11,5 19,1 24,0 20,1 11,0 5,0 0,1 58,3

Źródło: opracowanie własne 

je dla cen biletów (0,50) i częstości 
kursowania (0,37). Powyżej oczekiwań 
pasażerów znajdują się bezpieczeństwo 
(– 0,29) i komfort jazdy (0,08). Ujem-
ne wartości luki jakościowej oznaczają, 
że obecny poziom jakości cechy jest 
wyższy niż oczekiwania (preferencje) 
ankietowanych.

Hierarchizację ocen satysfakcji 
i preferencji cech jakości przeprowa-
dzono z wykorzystaniem współczynnika 
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Tabela 12
Liczba samochodów osobowych parkujących 
na parkingu obok stacji kolejowej w godzinach od 5.00 do 20.00

Miasto Godziny doby 

Zabierzów 0 6 22 40 40 41 43 51 48 42 38 25 15 10 8

Krzeszowice 9 20 49 55 55 56 56 56 55 55 51 41 31 15 5

Źródło: opracowanie własne

WKendalla [2, 6]. Uporządkowanie ocen satysfakcji 
i preferencji ankietowanych przedstawiono w tabeli 11.

Do obliczenia współczynnika WKendalla konieczne 
było przypisanie rang do wszystkich ocen satysfakcji 
i preferencji ankietowanych. Następnie, ze względu na 
występowanie rang łączonych, współczynnik WKendalla 
został skorygowany o wartość poprawki. Wartość współ-
czynnika WKendalla wskazuje na istnienie umiarkowanej 
zgodności ocen satysfakcji pasażerów z wybranych cech 
jakości we wszystkich miejscowościach oraz pewnej, 
choć niewielkiej, zgodności ocen preferencji. Przy bada-
niu istotności współczynnika WKendalla wykorzystano 
fakt, że jego rozkład jest w przybliżeniu rozkładem beta 
[11]. Po wyznaczeniu parametrów rozkładu beta, skumu-
lowaną wartość jego funkcji gęstości porównano z przy-
jętym poziomem istotności α = 0,05. Przeprowadzone 
postępowanie potwierdziło statystyczną istotność zgod-
ności ocen ankietowanych zarówno w poszczególnych 
miejscowościach, jak i dla wszystkich miejscowości 
łącznie. 

Ocena wykorzystania parkingów 
obok stacji kolejowych
Dokładne obserwacje liczby samochodów osobowych 
parkujących obok stacji kolejowej przeprowadzono 
w Krzeszowicach i w Zabierzowie. W Zabierzowie kierow-
cy samochodów mogą korzystać z parkingu funkcjonują-
cego w systemie Parkuj i jedź zorganizowanego stara-
niem władz gminy. W Krzeszowicach na cele parkingu 
jest wykorzystywany przez kierowców plac znajdujący się 
w pobliżu stacji kolejowej. Zestawienie liczby samocho-
dów parkujących w kolejnych godzinach od godziny 5.00 
do 20.00 przedstawiono w tabeli 12.

W Zabierzowie największa liczba samochodów, od 40 
do 51 pojazdów, jest zaparkowana w godzinach od 8.00 
do 16.00. W Krzeszowicach okres wzmożonego wykorzy-
stania parkingu jest dłuższy, rozpoczyna się od godziny 
7.00 i trwa do 17.00. W każdej godzinie jest wówczas 
zaparkowanych od 41 do 56 pojazdów. Średni czas po-
zostawienia samochodu na parkingu wynosi ok. 10 godz. 
i 15 min.

Podsumowanie
Rozwój miasta Krakowa i jego strefy podmiejskiej są ze 
sobą wzajemnie powiązane. Oba obszary korzystają 
z własnych zasobów demograficznych, przestrzennych, 
gospodarczych, edukacyj nych i kulturalnych. Dostępność 
usług transportowych w każdym z obszarów i między ty-
mi obszarami ułatwia funkcjonowanie, zwiększa atrakcyj-
ność obszarów oraz zapewnia synergię i skuteczność po-
dejmowanych działań.

Inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego jest wspierana 
przez Urząd Miasta Krakowa i PKP PKL. Wspólne działa-
nie może przyczynić się do stworzenia nowego oblicza 
systemu transportowego w aglomeracji krakowskiej, któ-
ry będzie oparty na transporcie szynowym. System ma 
szansę zapewnić sieć szybkich, bezpiecznych i nieza-
wodnych połączeń dla mieszkańców miejscowości 
w strefie podmiejskiej, ale również może zostać wykorzy-

Tabela 10
Średnie oceny satysfakcji, preferencji i luki jakościowej

Ocena Cechy jakości

 Miejscowość punktual- częstość komfort czas bezpie- ceny warunki  
  ność kursowania jazdy jazdy czeństwo biletów oczekiwania 
        na peronach

Satysfakcji

 Zabierzów 3,71 3,94 3,66 4,53 3,50 4,29 2,63

 Krzeszowice 2,84 3,03 2,90 3,02 3,22 3,74 2,29

 Trzebinia 2,46 3,32 3,24 2,71 4,04 3,21 2,33

 Razem 3,05 3,44 3,26 3,47 3,54 3,79 2,42

 Balice 4,36 4,10 4,55 4,62 4,82 3,93 –

Preferencji

 Zabierzów 4,56 4,67 4,48 4,59 4,43 4,39 3,79

 Krzeszowice 4,40 4,27 4,15 4,33 4,25 4,48 4,04

 Trzebinia 4,97 4,98 4,99 4,98 4,98 4,98 4,94

 Razem 4,61 4,61 4,50 4,60 4,52 4,58 4,19

 Balice 4,55 4,47 4,47 4,76 4,53 4,43 –

Luki jakościowej

 Zabierzów 0,85 0,73 0,82 0,07 0,93 0,10 1,16

 Krzeszowice 1,56 1,24 1,25 1,32 1,03 0,75 1,75

 Trzebinia 2,51 1,66 1,75 2,27 0,93 1,77 2,61

 Razem 1,57 1,17 1,23 1,13 0,97 0,79 1,77

 Balice 0,19 0,37 0,08 0,14 –0,29 0,50 –

Źródło: opracowanie własne

Tabela 11
Hierarchia ocen satysfakcji i preferencji badanych cech jakości

Ocena Cechy jakości Współ-

 Miasto punktual- częstość komfort czas bezpie- ceny warunki  czynnik 
  ność kursowania jazdy jazdy czeństwo biletów oczekiwania W-Kendalla 
        na peronach

Satysfakcji

 Zabierzów 4 5 3 7 2 6 1 0,3383

 Krzeszowice 2 5 3 4 6 7 1 0,2459

 Trzebinia 2 6 5 3 7 4 1 0,2888

 Razem 2 4 3 5 6 7 1 0,1949

 Balice 3 1 4 5 6 2  0,1026

Preferencji

 Zabierzów 5 7 4 6 3 2 1 0,1286

 Krzeszowice 6 4 2 5 3 7 1 0,0471

 Trzebinia 2 6 7 5 4 3 1 0,0008

 Razem 7 6 2 5 3 4 1 0,0364

 Balice 5 1 3 6 4 2  0,0292

Źródło: opracowanie własne
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stany do obsługi mieszkańców miasta. W celu jego sprawnego 
i efektywnego funkcjonowania oraz rozwoju konieczne jest podję-
cie wielu działań począwszy od modernizacji infrastruktury linii 
kolejowych i zwiększenia ich przepustowości poprzez realizację 
elementów infrastruktury transportowej towarzyszącej, takich jak 
węzły przesiadkowe, terminale autobusowe, parkingi, w tym funk-
cjonujące w systemie P&R, integrujących planowaną szybką ko-
lej aglomeracyjną z innymi podsystemami transportowymi oraz 
rozwojem przestrzennym i zagospodarowaniem obsługiwanego 
obszaru.

Wyniki badań sondażowych pasażerów pociągów regional-
nych na trasie Kraków – Trzebinia pokazują, że większość osób 
podróżuje pociągiem codziennie lub kilka razy w tygodniu w ce-
lach obligatoryjnych do pracy, szkoły lub na uczelnię. Zdecydo-
wana większość pasażerów dociera na stację kolejową na piecho-
tę, ale wiele osób wykorzystuje do tego celu samochód osobowy. 
Dzięki takiemu wykorzystaniu samochodu zwiększa się dostęp-
ność przestrzenna transportu kolejowego w obszarze aglomera-
cyjnym, a z drugiej strony mniejsza liczba samochodów wjeżdża 
do miasta. Zainteresowanie systemem „Parkuj i jedź” potwierdza-
ją obserwacje liczby samochodów pozostawianych na parkingach 
w Krzeszowicach i Zabierzowie. 

Pasażerowie pociągów relacji Kraków – Balice wysoko oce-
niają połączenie przede wszystkim za czas jazdy i punktualność, 
choć wielu negatywnie ocenia wysoki koszt biletu za przejazd. 
Pasażerowie pociągów relacji Kraków – Trzebinia najwyżej oce-
niają bezpieczeństwo i ceny biletów, a najgorzej warunki oczeki-
wania na peronach.

q
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