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ANALIZA DOSTĘPNOŚCI CZASOWO-PRZESTRZENNEJ POŁĄCZEŃ KOMUNI-

KACJI MIEJSKIEJ NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH 

WSTĘP 

Wzrastające tempo i poziom życia w dużych miastach sprawia-
ją, że oczekiwania mieszkańców co do jakości usług oferowanych 
przez operatorów transportu zbiorowego narastają. Jednocześnie 
wzrost poziomu motoryzacji wskutek kongestii ruchu, przyczynia się 
paradoksalnie do obniżenia standardów życia mieszkańców, a 
pokonywanie przestrzeni miejskiej zaczyna zajmować coraz więcej 
czasu. Dochodzi do absurdalnej sytuacji, kiedy to przemieszczanie 
się po mieście do i z pracy stanowi trzeci człon bilansu doby (po 
pracy i śnie) przeciętnego mieszkańca. Jedynym rozsądnym wyj-
ściem z impasu wywołanego zaistniałą sytuacją wydaje się być 
zrównoważony rozwój transportu miejskiego.  

Tematykę tę dość szczegółowo podjęto w pracach  dla miasta 
Poznania [3]. W niniejszym artykule zasygnalizowano wybrane 
aspekty tej problematyki dla miasta  Krakowa.  

Władze Krakowa przy współpracy z przewoźnikami dążą do 
zwiększenia dostępności przestrzennej i czasowej transportu pu-
blicznego (m.in. poprzez wzrost punktualności, średniej prędkości, 
unowocześnienie infra- i suprastruktury), a w ostatnich latach zreali-
zowano kilka dużych inwestycji -  w 2008 roku oddano do użytku 
tunel dla tramwaju po przebudowie ronda Mogilskiego, w 2010 - 
linię do Małego Płaszowa, a dwa lata później na Ruczaj. W 2015 
roku zrealizowano projekt Estakady Lipska-Wielicka. Niniejsza 
praca dotyczy dostępności czasowo-przestrzennej sieci komunikacji 
miejskiej na przykładzie sieci tramwajowej Krakowa. 

1. DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA 

Ministerstwo Transportu,  udownictwa i  ospodarki Morskiej 
definiuje dostępność transportową jako łatwość   osiągania danego 
miejsca ze zbioru innych miejsc dzięki istnieniu sieci infrastruktury i 
usług transportowych.  any punkt obszaru jest tym dostępniejszy 
transportowo, im więcej jest innych punktów, do których można 
dotrzeć   zadowalająco szybko, tanio i sprawnie [5]. Dostępność ma 
charakter potencjalny, to jest możliwy do osiągnięcia. W przypadku 
komunikacji miejskiej jest nią odległość fizyczna i czasowa, którą 
potencjalny użytkownik musi pokonać aby dostać się do przystanku 
lub pętli tramwajowej czy też autobusowej. 

W literaturze, zdefiniowano szereg specyficznych pojęć do-
stępności, którą można rozważać w wielu aspektach, przede 
wszystkim pod względem: 

 technicznym – np. brak niskopodłogowego taboru, możliwość 
przewozu rowerów, 

 informacyjnym – np. aplikacje na smartphony z rozkładem 
jazdy, tablice dynamicznej informacji pasażerskiej, 

 ekonomicznym – np. cena biletu, oferta biletów okresowych i 
wieloprzejazdowych, 

 prawnym – np. możliwość przewozu bagażu, 

oraz czasowym i przestrzennym, które zostały poruszone w ni-
niejszym artykule. 

2. DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENNA PRZYSTANKÓW 

Kraków architektonicznie jest klasycznym przykładem miasta 
europejskiego  

o nieregularnej siatce ulic, wynikającej z licznych modernizacji i 
zmian planów zagospodarowania przestrzennego na przestrzeni lat. 
W takich przypadkach pole zasięgu przystanku komunikacji zbioro-
wej można uprościć do kształtu koła. Spłyca to możliwości analizy, 
jednak umożliwia i tak czasochłonne studium dostępności prze-
strzennej. Taki model wymusił przyjęcie pewnych założeń [3]: jedy-
ną barierą w dojściu do przystanku jest odległość - pomija się indy-
widualne preferencje i możliwości pasażera uwarunkowane jego 
zdolnościami motorycznymi, przejściowe warunki atmosferyczne, a 
przede wszystkim takie bariery jak: ukształtowanie terenu, brak 
chodników/wydzielonego pobocza, brak ruchomych schodów i inne, 
pole zasięgu ma kształt koła, którego punktem środkowym jest 
przystanek, a promień to maksymalna odległość, z której potencjalni 
pasażerowie bez większego wysiłku mogą do niego dotrzeć,  
wszystkie przystanki tramwajowe mają jednakowe zasięgi, zasięgi 
mają wyraźne granice. 

Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto proponowany przez Loo-
sa, a w kolejności przez  adzińskiego [3] i Kisielewskiego [4] pro-
mień 400 m, który wydaje się być akceptowalny przez większość 
potencjalnych pasażerów, którzy docierają do przystanku pieszo. W 
analizie nie uwzględniono jednak współczynnika wydłużenia drogi, 
którego podawana w literaturze wartość w zależności od typu zabu-
dowy waha się między 1,25 a 1,32. Należałoby mieć go jednak na 
względzie, w szczególności rozważając dostępność czasowo-
przestrzenną komunikacji tramwajowej w tych dzielnicach Krakowa, 
gdzie torowiska przebiegają nie przez osiedla, a wzdłuż nich. Na 
rys.1 przedstawiono przykład z osiedla Ruczaj-Zaborze położonego 
na południowy zachód od centrum miasta. Okrąg wyznacza promień 
400 m, ale realna odległość jaką musi pokonać do przystanku 
tramwajowego potencjalny pasażer mieszkający w tej strefie może 
wynieść nawet 550 m. 

 
  
Rys. 1 Promień zasięgu przystanku tramwajowego 
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Na mapie (rys. 2.) okręgami oznaczono pola zasięgu przystan-

ków linii tramwajowych w Krakowie. Suma tych pól, obliczana jak 
suma zbiorów, wyznacza obszar pokrycia komunikacyjnego dla 
komunikacji tramwajowej w Krakowie [4]. Wyraźnie widać, że kra-
kowska sieć tramwajowa choć na bieżąco modernizowana, wciąż 
wymaga rozbudowy i musi być jest uzupełniana przez sieć komuni-
kacji autobusowej. Obecnie po zakończonej inwestycji i otwarciu 
estakady Lipska – Wielicka w północnej części miasta, która za-
mknęła budowę tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, planuje 
się ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę linii do  órki 
Narodowej. Następny w kolejce jest projekt przedłużenia linii tram-
wajowej do Azorów, a także do Mistrzejowic przez Olszę. W me-
diach powraca również temat budowy Trasy Łagiewnickiej, a wraz z 
nią torowiska od pętli w Kurdwanowie na osiedle Ruczaj. Realizacja 
tych projektów z pewnością poszerzy dostępność przestrzenną 
komunikacji tramwajowej, jest to jednak perspektywa kilku lub kilku-
nastu lat. 

3. PARKINGI PARK&RIDE 

 ostępność przestrzenna przystanków zależy od sposobu 
przemieszczania się pasażera. W większości przypadków porusza 
się on na piechotę i wówczas do oceny dostępności ma zastosowa-
nie powyższa metoda wyznaczania zasięgów o promieniu 400 m. 
Celem zwiększenia dostępności komunikacji tramwajowej również 

dla pasażerów spoza miasta, a np. pracujących w Krakowie, na 
podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa [1] uruchomiono tzw. 
parkingi Park&Ride finansowane w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Program budowy parkingów P&R zgłoszony przez Kraków w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych opiewa na kwotę 
około 82 mln zł.  

Potencjalny użytkownik komunikacji publicznej może na takim 
parkingu zostawić swoje auto, aby dalej kontynuować podróż ko-
munikacją zbiorową, bez dodatkowych opłat, jeśli posiada Krakow-
ska Kartę Miejską lub ważny w dniu korzystania z parkingu bilet 
komunikacji miejskiej lub dokument fiskalny (paragon lub faktura), 
potwierdzający dokonanie w dniu korzystania z parkingu (w obiekcie 
handlowo – usługowym, przy którym zlokalizowany jest parking) 
zakup towaru lub usługi. 

Obecnie funkcjonują dwa takie parkingi: na Czerwonych Ma-
kach oraz na terenie Centrum  iełdowo – Handlowego Balicka. W 
najbliższym czasie powstaną kolejne trzy: w rejonie pętli tramwajo-
wych na Kurdwanowie, w Małym Płaszowie (naprzeciwko pętli, po 
drugiej stronie ulicy Lipskiej) i  ieżanowie (naprzeciw pętli, przy 
ulicy Barbary) [6]. 

W zakresie rozwoju parkingów P&R propozycje lokalizacyjne 
skupiają się na zapewnieniu takich parkingów przy głównych dro-
gach wlotowych do miasta w otoczeniu III i IV obwodnicy. Na mapce 
(rys.3.) zestawiono propozycje utworzenia parkingów P&R do roku 
2020 i 2030. W kolejnych latach mają powstać tego typu obiekty w 

 
Rys. 2. Zasięgi przystanków tramwajowych w Krakowie 

 

 
Rys. 1. Propozycje lokalizacji parkingów P&R w Krakowie do 2030 roku [1] 
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 ieżanowie,  ronowicach i Swoszowicach.  
 odatkowo, parkingi P&R będą też powstawać w ramach in-

westycji tramwajowych. W ciągu najbliższych kilku lat takie inwesty-
cje będą realizowane przy okazji budowy linii Krakowskiego Szyb-
kiego Tramwaju do  órki Narodowej. Parkingi P&R powstaną przy 
pętli Krowodrza  orka, w rejonie ul. Pachońskiego, a także przy 
końcowej pętli tramwajowej na  órce Narodowej. 

4. DOSTĘPNOŚĆ CZASOWA PRZYSTANKÓW 

Zgodnie z definicją, dostępnością czasową przystanku jest ła-
twość dotarcia do niego przy jak najmniejszym nakładzie czasu, co 
powinno również pozytywnie przekładać się na aspekt ekonomicz-
ny. Sam czas przejazdu jest funkcją odległości między przystankiem 
początkowym a docelowym. Wpływa na niego jednak wiele czynni-
ków, które w większym lub mniejszym stopniu, determinowane są 
one poprzez odpowiednie działania organizatora (w Krakowie Za-
rząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu) i operatora transportu 
(Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie) w 
zakresie administracji, regulacji prawnych oraz rozwiązań technicz-
nych. Najważniejsze z tych czynników to:  

 charakterystyka taboru, 

 liczba przystanków i ich zagospodarowanie przestrzenne, 

 liczba osób wsiadających i wysiadających,  

 stan techniczny torowisk,  

 liczba skrzyżowań linii z innymi arteriami komunikacyjnymi,  

 natężenie ruchu [3]. 
W niniejszej pracy analizie poddano rozkładowe czasy przejaz-

dów z przystanku  worzec  łówny do wszystkich innych przystan-
ków tramwajowych na terenie Krakowa. Nie uwzględniono zatem 
wyżej wymienionych czynników, a jedynie ujednolicone rozkładowe 
czasy przejazdów bez względu na porę roku, natężenie ruchu, dzień 
tygodnia i porę dnia. Przy możliwości wyboru kilku różnych połą-
czeń, w pierwszej kolejności wybierano wariant bez konieczności 
przesiadania się. Jeżeli taka opcja nie była możliwa do realizacji, 
uwzględniano czas potrzebny na przejście pomiędzy przystankami 
oraz przeciętny czas oczekiwania na kolejne połączenie dla wybra-
nej relacji.  o przedstawienia wyników na mapie (rys.4.) wykorzy-
stano izochrony w przedziałach pięciominutowych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań uzyskano następujące 

wyniki. Z przystanku tramwajowego  worzec  łówny w ciągu 5 
minut można dotrzeć do 11% przystanków. W przeciągu następ-
nych 5 minut do kolejnych 19% i dalej odpowiednio w przedziałach 
pięciominutowych do następnych 21%,11%,13%,7% i 6% wszyst-
kich przystanków. Powyższa analiza dotyczy tylko komunikacji 
tramwajowej, w oderwaniu od innych dostępnych środków transpor-
tu publicznego. Powyższa analiza wskazuje na konieczność uzu-
pełniania komunikacji tramwajowej, komunikacją autobusową, 
zwłaszcza pomiędzy skrajnymi dzielnicami miasta – co faktycznie 
ma miejsce w systemie komunikacyjnym Krakowa. 

Lp. 
Czas dojazdu t z przy-
stanku  worzec  łów-
ny [min] 

Odsetek przystanków znajdują-
cych się w zasięgu danego prze-
działu 

1. t≤5 11% 

2. t≤10 30% 

3. t≤15 51% 

4. t≤20 62% 

5. t≤25 75% 

6. t≤30 87% 

7. t≤35 94% 

8. t≤40 100% 

Tab. 1. Odsetki przystanków znajdujących się w kolejnych pięciomi-
nutowych przedziałach czasu dojazdu 
 

 iorąc pod uwagę dane z rozkładów jazdy, wykonano również 
analizę czasu przejazdów w sieci tramwajowej w Krakowie. Na 
podstawie sporządzonej macierzy przejazdów obliczono dla każde-
go węzła przesiadkowego średni czas spędzony przez pasażerów w 
tramwajach podczas dojazdu do niego ze wszystkich pozostałych 
węzłów. Przedstawiona macierz czasowa połączeń węzłowych 
komunikacji tramwajowej w Krakowie wg tabeli 2 pozwala na 
wstępną ocenę  

dostępności czasowej poszczególnych obszarów miasta przy 
wykorzystaniu trakcji tramwajowej. 

Najmniej czasu pasażerowie spędzają tramwajach, którzy wy-
bierają się w podróż do centrum Krakowa (przystanki  worzec 
 łówny, Poczta  łówna, Stradom).  ecyduje o tym bardzo dobre 

 
Rys. 4. Pokrycie komunikacyjne obszaru Krakowa. 
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skomunikowanie tej części miasta. Przystanki na Starym Mieście są 
obsługiwane przez dużą liczbę linii komunikacyjnych i dzięki temu 
można do nich bezpośrednio dojechać z różnych rejonów.  odat-
kowo bardzo dobre i szybkie połączenia z innymi istotnymi węzłami 
sprawiają, że właściwie z każdego punktu Krakowa można tam 
szybko dotrzeć. To samo dotyczy największych węzłów komunika-
cyjnych miasta: Ronda Mogilskiego, Ronda  rzegórzeckiego, Placu 
Centralnego i Mostu Grunwaldzkiego (przystanek Centrum Kongre-
sowe) 

Najdłuższy przejazd (średnio) czeka pasażerów wysiadających 
na przystankach zlokalizowanych w Nowej Hucie.  łównym węzłem 
przesiadkowym tej dzielnicy jest Plac Centralny im. Ronalda Rea-
gana.  ojazd do niego z innych rejonów miasta jest w miarę dobry, 
jednak sytuacja wygląda o wiele gorzej w przypadku mniejszych 
węzłów przesiadkowych: Kombinatu, Kopca Wandy i Wiaduktów. 
Tramwaje tam docierające charakteryzują się słabą spójnością z 
pozostałą częścią sieci komunikacji publicznej Krakowa, co w połą-
czeniu z peryferyjnym położeniem tych rejonów decyduje o bardzo 
wydłużonym c zasie dojazdów (ponad 30 minut ze ścisłego centrum 
miasta). 

Pozostając w temacie tej kategorii warto zwrócić uwagę na 
aspekt subiektywnego odczuwania czasu podróży. Czas subiektyw-
ny jest czasem postrzeganym przez pasażera. Na czas subiektywny 
składają się: czas oczekiwania na przystanku, czas podróży oraz 
czas potrzebny na przesiadkę. Wpływać na niego będę różne czyn-
niki, w tym motywacja podróży. 

W przeprowadzonych badaniach ankietowanych (na próbie 57 
respondentów) pytano o motywacje podróży o różnych porach dnia. 
 rupa 57 osób nie jest grupą reprezentacyjną, badanie to stanowi 
jednak początek dalszych planowanych analiz. Podzielono je po-
dobnie jak w [2] na 10 kategorii i odniesiono do 10 przedziałów 
czasowych. Wyniki przedstawiono w tabeli 3. Na wykresie rys. 5 
przedstawiono różnice pomiędzy subiektywnym czasem przejazdu, 
a czasem rzeczywistym w zależności od motywacji podróży.  
 
 
 
 
 
 

Motywacja   

Udział motywacji w porze doby   

0.01-
6.00   

6.01-
7.00   

7.01-
8.00   

8.01-
9.00   

9.01-
15.00   

15.01-
16.00   

16.01-
17.00   

17.01-
18.00   

18.01-
20.00   

20.01-
24.00   

Do domu   0%   0%   1%   1%   37%   14%   18%   8%   13%   13%   

Do pracy   7%   18%   41%   12%   18%   1%   1%   1%   1%   1%   

 o szkoły   0%   2%   60%   26%   22%   4%   4%   2%   0%   0%   

Na wyższą uczelnię   0%   0%   6%   20%   65%   1%   5%   1%   1%   1%   

Zakupy, usługi   0%   2%   5%   8%   40%   10%   18%   13%   4%   0%   

Centrum handlowe   0%   1%   1%   4%   57%   15%   10%   5%   4%   3%   

Rozrywka, rekreacja   2%   2%   2%   4%   40%   11%   6%   10%   20%   3%   

Wizyta towarzyska   1%   1%   1%   5%   40%   10%   5%   5%   20%   12%   

Sprawy służbowe   0%   2%   2%   7%   64%   8%   6%   6%   4%   1%   

Inne   5%   5%   17%   20%   10%   13%   7%   10%   10%   3%   
 

Tab. 1. Rozkład czasowy podróży w poszczególnych  motywacjach - dzień powszedni 

 

 
Tab. 2. Macierz czasowa połączeń węzłowych 
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Z przedstawionych powyżej wyników przeprowadzonego bada-
nia wynika, że czas subiektywny w stosunku do rzeczywistego 
wydłuża się w zależności czy motywacja podróży związana jest z 
koniecznością punktualnego przybycia w określone miejsce (praca, 
sprawy służbowe). Podróżni łatwiej akceptują długi czas przejazdu, 
gdy ich celem są spotkania towarzyskie, zakupy czy też dotarcie do 
szkoły/ na uczelnię.  

PODSUMOWANIE 

Analiza dostępności komunikacji publicznej stanowi istotny 
element projektowania i modyfikacji sieci publicznej komunikacji 
miejskiej. Modelując sieć transportową należy wziąć pod uwagę 
wszystkie aspekty, a w szczególności wymiar czasowy i przestrzen-
ny. W artykule skupiono się na w/w zagadnieniach na przykładach 
komunikacji tramwajowej w Krakowie, nie należy jednak zapominać 
o konieczności rozpatrywania ich dla wszystkich rodzajów transpor-
tu z osobna i łącznie. 
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