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Małgorzata BUDYN, Andrzej SOWA 

SKUTKI ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU  

NA WYBRANYM SKRZYŻOWANIU W KRAKOWIE 

 

Artykuł dotyczy wpływu zmian organizacji ruchu na skrzyżowaniu na jego przejezdność. Zagadnienie to przedstawiono na 

przykładzie skrzyżowania Alei Jana Pawła II z ulicami J. Zachemskiego i Zuchów usytuowanego w krakowskiej dzielnicy No-

wa Huta na drodze wyjazdowej w kierunku Buska-Zdroju i Sandomierza. W pracy podano najistotniejsze uwarunkowania 

organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu i w jego szerokim otoczeniu. Najistotniejszą i doniosłą w skutkach zmianą na nim w 

2015 roku było przeznaczenie wewnętrznego pasa ruchu jezdni południowej tej Alei wyłącznie do skrętu w lewo i zawracania. 

Efekty tych zmian były impulsem podjęcia badania natężenia ruchu, które przeprowadzono metodą obserwacyjną rejestrując 

samochody przejeżdżające przez punkty pomiarowe przypisane dopuszczalnym kierunkom jazdy na pasach ruchu Alei i ulicach 

podporządkowanych. Rejestrowanie odbywało się w losowych terminach umożliwiających określenie przybliżonego natężenia 

ruchu w każdym dniu tygodnia w okresie od godziny 7:00 do 19:00. Badania przeprowadzone w okresie dwu miesięcy na wio-

snę 2016 roku wykazały, że natężenie ruchu na pasie prawym tej jezdni jest ponad pięciokrotnie większe niż na lewym. Ustalo-

no, że zator powstaje na skutek zbyt małej przepustowości prawego pasa jezdni południowej Alei, która została radykalnie 

ograniczona przez zmiany opisane w artykule. Na zakończenie przedstawiono propozycje o charakterze doraźnym i długofalo-

wym, które umożliwiłyby rozwiązanie opisanego problemu.  

 

WSTĘP 

Transport samochodowy pomimo jego szkodliwego oddziały-
wania na środowisko naturalne jest obecnie niezbędnym elementem 
funkcjonowania współczesnych miast. Potrzeby w zakresie prze-
mieszczania ludzi i towarów w większości są zaspokajane tymi 
środkami transportu. Uczestniczą w tym samochody osobowe, 
ciężarowe będące w dyspozycji osób prywatnych i firm przewozo-
wych. Za wzrostem liczby samochodów – uczestników ruchu – nie 
nadąża jednak rozwój infrastruktury drogowej. Powołując się na 
doświadczenia wielu miast to właśnie podkreślają autorzy w [1, s. 
266] twierdząc, że „nie ma możliwości nadążenia z rozbudową dróg, 
parkingów za rosnącą motoryzacją”. W związku z tym władze 
współczesnych miast zmuszone są do podjęcia wybranych działań, 
które zakwalifikować można do czterech strategii:  
– kontynuacji aktualnej polityki, 
– strategii pro-samochodowej, 
– miasta bez samochodu, 
– strategii zrównoważonego rozwoju. 

Spośród tych czterech strategii jedynie ostatnia zasługuje na 
rekomendację. Zmierza ona do zapewnienia optymalnego podziału 
zadań pomiędzy transport publiczny i indywidualny. Podejmuje się 
zróżnicowane decyzje mające na celu zapewnienie priorytetu dla 
transportu zbiorowego w pewnych regionach miasta. Dotyczy to 
obszarów z gęstą zabudową, centrów miast i dużych osiedli.   

W Krakowie wyrazem takiej strategii jest realizacja zadań zmie-
rzających do poprawy atrakcyjności komunikacji zbiorowej poprzez  
tworzenie wydzielonych pasów ruchu dla autobusów, a także roz-
budowę sieci tramwajowej [2]. Podejmuje się również kompleksowe 
remonty dużych i kluczowych arterii na terenie miasta. Do tych 
ostatnich działań należała zrealizowana w 2015 roku modernizacja 
ciągu ulicy Mogilskiej i Alei Jana Pawła II.  

Na tej ostatniej głęboka modernizacja zakończyła się na Placu 
Centralnym im. R. Regana. Na dalszym jej odcinku zmieniono 

zasady organizacji ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetl-
ną. Jednym z działań podjętych w ramach tej zmiany było ograni-
czenie dostępności dwu pasów ruchu do jednego dla pojazdów 
jadących Aleją Jana Pawła II od Placu Centralnego na wprost przed 
skrzyżowaniem z ulicą J. Zachemskiego. Zmiana ta doprowadziła 
do bardzo częstego tworzenia się zatorów w tym miejscu. 

Należy przy tym zaznaczyć, że podobne ograniczenia dla po-
jazdów poruszających się na wprost podjęto w ostatnim czasie w 
Krakowie także w innych miejscach. Dotyczy to zarówno ulic dwu-
jezdniowych (np. Aleja Solidarności) jak i jednojezdniowych (ulica T. 
Czyżewskiego przed skrzyżowaniem z ulicą Wrocławską). Zmianom 
takim powinny jednak towarzyszyć wszechstronne analizy ich skut-
ków. 

To właśnie było impulsem do podjęcia pomiarów ruchu na  
pierwszym wymienionym skrzyżowaniu położonym na Alei Jana 
Pawła II [3]. Artykuł niniejszy jest syntetycznym ujęciem wniosków z 
tego wynikających. 

1. CHARAKTERYSTYKA WYBRANEGO 
SKRZYŻOWANIA 

Przedmiotowe skrzyżowanie znajduje się w dzielnicy Nowa Hu-
ta bezpośrednio na trasie wylotowej z Krakowa w kierunku na San-
domierz (rysunek 1). Trasa ta prowadzi od Placu Centralnego do 
przebudowywanego obecnie Węzła Igołomskiego, który stanowi 
ważny element powstającego odcinka drogi ekspresowej S-7, czyli 
wschodniej części obwodnicy Krakowa [4]. 

Trzeba przy tym zaznaczyć, że na natężenie ruchu samocho-
dów na tym skrzyżowaniu mają wpływ nie tylko pojazdy wyjeżdżają-
ce i wjeżdżające do Krakowa. 

Skrzyżowanie jest elementem najkrótszej drogi dojazdowej do 
osiedla Na Skarpie, Szpitala im. S. Żeromskiego, a także w mniej-
szym stopniu do Osiedla Młodości. Przez to skrzyżowanie w więk-
szości przejeżdżają karetki zmierzające do Oddziału Ratunkowego 
usytuowanego przy tym szpitalu. 
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Czynnikiem wpływającym na natężenie ruchu na analizowanym 
skrzyżowaniu są też samochody wyjeżdżające z Osiedla Centrum 
E, dla których jest to jedynie możliwa trasa. Są to pojazdy nie tylko 
mieszkańców, innych osób prywatnych i różnego rodzaju służb, ale 
także pracownicy i rodzice uczniów Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza i Szkoły Podstawowej nr 
80, pracownicy i klienci Oddziału Banku PKO BP, hotelu, sklepów i 
punktów usługowych. 

 

 
Rys. 1. Miejsce analizowanego skrzyżowania w układzie drogowym 
wschodniej części Krakowa 

 
Środkiem dwujezdniowej Alei Jana Pawła II przebiega na tym 

odcinku dwutorowa linia tramwajowa, a po jej południowej stronie 
również ścieżka rowerowa i bardzo uczęszczane przejście dla 
pieszych, które na skrzyżowaniu z ulicą J. Zachemskiego stanowią 
istotne utrudnienie wpływające niekorzystnie na płynność ruchu 
samochodów. Układ tego skrzyżowania przed zmianą w 2015 roku 
przedstawia rysunek 2. 

 

 
Rys. 2. Schemat analizowanego skrzyżowania przed zmianą 

 
W ramach wspomnianej we wstępie zmiany organizacji ruchu 

na jezdni południowej Alei Jana Pawła II, dochodzącej do tego 
skrzyżowania, jej pas wewnętrzny przeznaczono wyłącznie do  
skrętu w lewo i zawracania, a zewnętrzny do jazdy na wprost i 

skrętu w prawo (rysunek 3). Stosownie do tego nad tymi pasami 
ruchu umieszczono sygnalizatory świetlne ze strzałkami, na których 
światło zielone zapalało się nierównocześnie i świeciło przez różny 
okres czasu. Światło zielone nad pasem lewym zapalało się w 
końcowym okresie czasu palenia się tego światła nad pasem pra-
wym i trwało zapalone trzykrotnie krócej w porównaniu z nim 
(~20[sek]).   

Na jezdni północnej Alei na pasie zewnętrznym dopuszczalna 
była jazda na wprost i w prawo, a na wewnętrznym w lewo i na 
wprost. Nad tym ostatnim pasem umieszczono dwa odrębne sygna-
lizatory ze stosownymi strzałkami dla kierunku ruchu w lewo i na 
wprost. Światło zielone na tych sygnalizatorach zapalało się jedno-
cześnie, w tej samej chwili co na dla pasa zewnętrznego, jednakże 
na sygnalizatorze kierunku jazdy w lewo gasło znacznie wcześniej. 
Umieszczenie odrębnego sygnalizatora do skrętu w lewo w połą-
czeniu z odpowiednim sterowaniem pozostałymi światłami na tym 
skrzyżowaniu miało na celu ułatwienie jazdy autobusom komunikacji 
miejskiej skręcającym z Alei Jana Pawła II w ulicę J. Zachemskiego. 

 

 
Rys. 3. Badane kierunki ruchu na analizowanym skrzyżowaniu 
(punkty pomiarowe A÷F) 

 
Trzeba również wspomnieć o tym, że po zmianie istotny wpływ 

na sterowanie światłami na wszystkich sygnalizatorach ma ustano-
wiony priorytet ruchu dla tramwajów przejeżdżających przez to 
skrzyżowanie. 

2. BADANIA POTOKÓW RUCHU 

Badania natężenia ruchu na wybranym skrzyżowaniu [3] zosta-
ły przeprowadzone metodą obserwacyjną w okresie od 21 marca do 
25 maja 2016 roku. W tym celu przygotowano specjalne arkusze 
rejestracji danych, na których odnotowywano samochody przejeż-
dżające przez poszczególne punkty pomiarowe obejmujące kierunki 
ruchu jak na rysunku 3. Rejestracje przeprowadzano w losowych 
terminach tak, aby można było określić natężenie ruchu w godzi-
nach 7:00 - 19:00 w każdym dniu tygodnia. Uzyskane dane nie 
ujmują więc wszystkich samochodów jakie mogły przejechać przez 
to skrzyżowanie w tym okresie, niemniej stanowią pewne przybliże-
nie rzeczywistej sytuacji występującej na nim. Należy ponadto 
dodać, że osoba obserwatora spotykała się ze spontanicznymi 
reakcjami przechodniów (pieszych i kierowców), którzy zwracali 
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uwagę na trudności związane zarówno z przejazdem jak i przej-
ściem przez to skrzyżowanie.  

Maksymalne liczby pojazdów zarejestrowane w trakcie badań 
nie przekraczały możliwości percepcyjnych obserwatora. W [5, s. 
48] autorzy podsumowując szacunki zawarte w innych  pracach 
podają, że maksymalna liczba pojazdów jaką może zarejestrować 
jeden obserwator wynosi 700-900. Podczas badań tylko jeden raz w 
punkcie pomiarowym A odnotowano 916 samochodów. Wyniki 
badań  uzyskane w poszczególnych punktach pomiarowych przed-
stawiają tabele 1÷6. Kolorem czerwonym zaznaczono w nich warto-
ści maksymalne a niebieskim minimalne. 

Liczby samochodów odnotowanych w punkcie pomiarowym A 
(tabela 1) w ciągu godziny mieściły się w przedziale od 916 (piątek 
w okresie od 14:00 – 15:00) do 195 (niedziela pomiędzy 7:00 – 
8:00), a średnia wartość tej liczby to 569 samochodów. Na sąsied-
nim pasie ruchu przeznaczonym tylko do skrętu w lewo i zawraca-
nia, czyli w punkcie B (tabela 2) liczby te wyniosły odpowiednio: od 
183 (piątek, 17:00 – 18:00) do 17 (niedziela pomiędzy 7:00 – 8:00) 
oraz średnio 99 samochodów. 

 
Tab. 1. Aleja Jana Pawła II jezdnia południowa, punkt pomiarowy A  

Godziny 
graniczne 

Ponie-
działek 

Wto-
rek 

Środa 
Czwa
rtek 

Piątek 
Sobo-

ta 
Nie-

dziela 
Średnia 

tyg./godz. 
Ra-
zem 

7:00 - 8:00 694 615 623 625 641 278 195 524 3671 

8:00 - 9:00 653 598 600 634 570 404 282 534 3741 

 9:00 - 10:00 589 537 593 619 521 475 333 524 3667 

10:00 - 11:00 553 600 587 593 613 649 454 578 4049 

11:00 - 12:00 524 586 613 567 573 629 447 563 3939 

12:00 - 13:00 598 613 604 572 664 397 441 556 3889 

13:00 - 14:00 702 652 632 593 795 559 378 616 4311 

14:00 - 15:00 723 664 572 589 916 679 444 655 4587 

15:00 - 16:00 801 537 589 593 629 536 349 576 4034 

16:00 - 17:00 607 558 640 675 751 516 335 583 4082 

17:00 - 18:00 727 708 623 642 734 407 301 592 4142 

18:00 - 19:00 579 512 616 631 689 391 265 526 3683 

Średnio/godz.  646 598 608 611 675 493 352 569 3983 

Razem w dniu 7750 7180 7292 7333 8096 5920 4224 6828 47795 

 
Tab. 2. Aleja Jana Pawła II jezdnia południowa, punkt pomiarowy B  

Godziny 
graniczne 

Ponie-
działek 

Wto-
rek 

Środa 
Czwa
rtek 

Piątek 
Sobo-

ta 
Nie-

dziela 
Średnia 

tyg./godz. 
Ra-
zem 

7:00 - 8:00 131 120 101 95 125 35 17 89 624 

8:00 - 9:00 128 103 99 91 112 50 21 86 604 

 9:00 - 10:00 100 72 80 85 78 66 33 73 514 

10:00 - 11:00 82 110 85 80 109 74 40 83 580 

11:00 - 12:00 92 84 91 88 107 91 50 86 603 

12:00 - 13:00 102 96 103 98 135 54 24 87 612 

13:00 - 14:00 115 105 115 121 119 69 22 95 666 

14:00 - 15:00 135 128 128 132 173 70 68 119 834 

15:00 - 16:00 140 149 130 145 121 60 53 114 798 

16:00 - 17:00 137 115 135 130 132 66 64 111 779 

17:00 - 18:00 158 149 144 174 183 41 38 127 887 

18:00 - 19:00 146 136 132 157 174 38 34 117 817 

Średnio/godz.  122 114 112 116 131 60 39 99 693 

Razem w dniu 1466 1367 1343 1396 1568 714 464 1188 8318 

 
Proste porównanie średnich godzinnych liczb samochodów za-

rejestrowanych w obu punktach w poszczególnych dniach (rysunek 
4) wykazuje, że wartości te w punkcie A były ponad pięciokrotnie 
większe niż w punkcie B (minimum 5,2× w piątek i maksimum 9,1× 
w niedzielę). Takie zróżnicowanie stawia poważny znak zapytania 
nad sensownością wprowadzonego podziału ruchu pomiędzy obu 
pasami na jezdni południowej Alei Jana Pawła II. Należy przy tym 

dodać, że liczba samochodów zarejestrowana w punkcie pomiaro-
wym B była wyższa niż rzeczywiste potrzeby kierowców korzystają-
cych z możliwości skrętu w lewo lub zawracania. W trakcie badań 
zauważono, że część pojazdów jadących lewym pasem jezdni 
południowej Alei Jana Pawła II od Placu Centralnego, które nie 
zdążyły przed analizowanym skrzyżowaniem włączyć się do ruchu 
na pasie prawym kontynuowały jazdę po pasie lewym i po skręcie w 
lewo: 
– zawracały na ulicy Zuchów, a następnie przejeżdżały skrzyżo-

wanie na wprost w kierunku ulicy J. Zachemskiego lub skręcały 
na nim w lewo powracając w ten sposób na południową jezdnię 
Alei Jana Pawła II, 

– na końcu ulicy Zuchów skręcały w prawo, by następnie jadąc 
równolegle do Alei Jana Pawła II po około 300 m skręcić po-
nownie w prawo i powrócić do tej Alei na skrzyżowaniu bez sy-
gnalizacji świetlnej. 
Z tej drugiej możliwości mogły korzystać samochody o masie 

do 3,5 ton przyjeżdżające regularnie badane skrzyżowanie, ponie-
waż wiązało się to z koniecznością pokonania drogi tylko 0,5 km 
dłuższej, przy jednoczesnym ewidentnym skróceniu czasu przezna-
czonego na pokonanie tego skrzyżowania w stosunku do czasu 
jazdy w kolejce po prawym pasie południowej jezdni Alei.  

W rezultacie można z dużym prawdopodobieństwem postawić 
tezę, że dysproporcja pomiędzy liczbą pojazdów, które potrzebowa-
ły skorzystać z możliwości jazdy na wprost lub w prawo (punkt A) a 
skręcającymi w lewo lub zawracającymi (punkt B) była jeszcze 
większa niż to zanotowano.  

W statystyce przejazdów przez punkt pomiarowy B nie 
uwzględniono pojazdów jadących lewym pasem, które wbrew naka-
zom zamiast skręcić w lewo lub zawrócić pojechały na wprost ła-
miąc stosowne przepisy ruchu drogowego. Chociaż nie były to 
przypadki odosobnione nie dodawano ich do wykazu w punkcie A. 
 

 
Rys. 4. Średnie godzinne liczby samochodów rejestrowanych w 
punktach pomiarowych A i B 

 
Jeszcze większa dysproporcja niż w przypadku punktów po-

miarowych A i B występowała pomiędzy liczbami samochodów 
zarejestrowanych w punktach pomiarowych C (tabela 3) i D (tabela 
4) na jezdni północnej tej Alei. 

Wartości maksymalne, minimalne i średnie (rysunek 5) liczby 
samochodów rejestrowanych w ciągu godziny w tych punktach 
wyniosły odpowiednio: 
– 712 (piątek w okresie od 14:00 – 15:00), 246 (niedziela pomię-

dzy 7:00 – 8:00) i 515 samochodów w punkcie C, 
– 16 (poniedziałek w okresie od 7:00 – 8:00), 3 (niedziela pomię-

dzy 7:00 – 8:00) i 9 samochodów w punkcie D. 
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Tab. 3. Aleja Jana Pawła II jezdnia północna, punkt pomiarowy C  
Godziny 

graniczne 
Ponie-
działek 

Wto-
rek 

Środa 
Czwa
rtek 

Piątek 
Sobo-

ta 
Nie-

dziela 
Średnia 

tyg./godz. 
Ra-
zem 

7:00 - 8:00 687 586 572 589 607 311 246 514 3598 

8:00 - 9:00 692 594 646 613 548 422 337 550 3852 

 9:00 - 10:00 612 544 568 596 522 416 332 513 3590 

10:00 - 11:00 534 538 546 582 493 445 356 499 3494 

11:00 - 12:00 531 522 467 519 459 412 339 464 3249 

12:00 - 13:00 544 537 500 533 542 300 407 480 3363 

13:00 - 14:00 615 530 529 457 502 539 322 499 3494 

14:00 - 15:00 591 510 566 498 712 499 346 532 3722 

15:00 - 16:00 631 570 531 584 548 408 326 514 3598 

16:00 - 17:00 495 579 536 599 613 466 456 535 3744 

17:00 - 18:00 537 533 509 573 611 479 574 545 3816 

18:00 - 19:00 507 512 487 548 581 468 655 537 3758 

Średnio/godz.  581 546 538 558 562 430 391 515 3607 

Razem w dniu 6976 6555 6457 6691 6738 5165 4696 6183 43278 

 
Tab. 4. Aleja Jana Pawła II jezdnia północna, punkt pomiarowy D  

Godziny 
graniczne 

Ponie-
działek 

Wto-
rek 

Środa 
Czwa
rtek 

Piątek 
Sobo-

ta 
Nie-

dziela 
Średnia 

tyg./godz. 
Ra-
zem 

7:00 - 8:00 16 12 11 10 13 4 3 10 69 

8:00 - 9:00 14 10 10 9 10 8 4 9 65 

 9:00 - 10:00 10 8 8 8 15 9 6 9 64 

10:00 - 11:00 15 7 7 8 11 7 7 9 62 

11:00 - 12:00 12 11 6 7 5 9 4 8 54 

12:00 - 13:00 10 10 8 12 6 5 5 8 56 

13:00 - 14:00 13 8 7 11 12 14 6 10 71 

14:00 - 15:00 11 10 6 13 10 9 6 9 65 

15:00 - 16:00 10 11 11 10 12 10 7 10 71 

16:00 - 17:00 12 13 10 9 11 8 9 10 72 

17:00 - 18:00 9 15 9 8 12 6 8 10 67 

18:00 - 19:00 6 8 8 7 10 4 13 8 56 

Średnio/godz.  12 10 8 9 11 8 7 9 64 

Razem w dniu 138 123 101 112 127 93 78 110 772 

 

 
Rys. 5. Średnie godzinne liczby samochodów rejestrowanych w 
punktach pomiarowych C i D 
 

W tym przypadku wartości średnie godzinnych liczb samocho-
dów zarejestrowanych w punkcie C były ponad pięćdziesięciokrotnie 
większe niż w punkcie D (minimum 50,5× w poniedziałek i maksi-
mum 63,9× w środę). Przy takiej dysproporcji przypadki blokowania 
wewnętrznego pasa ruchu przez pojazdy zamierzające skręcić w 
lewo po zgaśnięciu sygnalizatora dopuszczającego taką jazdę były 
bardzo rzadkie.  

W tabelach 5 i 6 przedstawiono liczby samochodów zareje-
strowane w punktach pomiarowych E (tabela 5) i F (tabela 6), czyli 
na ulicach J. Zachemskiego i Zuchów.  

Wartości maksymalne, minimalne i średnie (rysunek 6) liczby 
samochodów rejestrowanych w ciągu godziny na tych ulicach były 
mniej zróżnicowane i wynosiły odpowiednio: 
– 292 (wtorek w okresie od 14:00 – 15:00), 54 (sobota pomiędzy 

12:00 – 13:00) i 180 samochodów w punkcie E, 
– 216 (środa w okresie od 7:00 – 8:00), 24 (niedziela pomiędzy 

7:00 – 8:00) i 108 samochodów w punkcie F. 
 

Tab. 5. Ulica J. Zachemskiego, punkt pomiarowy E  
Godziny 

graniczne 
Ponie-
działek 

Wto-
rek 

Środa 
Czwa
rtek 

Piątek 
Sobo-

ta 
Nie-

dziela 
Średnia 

tyg./godz. 
Ra-
zem 

7:00 - 8:00 215 226 218 215 170 66 69 168 1179 

8:00 - 9:00 233 239 239 230 195 100 95 190 1331 

 9:00 - 10:00 216 222 234 241 224 66 81 183 1284 

10:00 - 11:00 202 235 216 226 222 74 79 179 1254 

11:00 - 12:00 198 211 198 185 221 91 77 169 1181 

12:00 - 13:00 175 238 225 219 203 54 90 172 1204 

13:00 - 14:00 230 251 247 253 230 132 96 206 1439 

14:00 - 15:00 275 292 251 273 265 112 74 220 1542 

15:00 - 16:00 214 245 227 252 170 79 81 181 1268 

16:00 - 17:00 175 277 168 198 180 101 89 170 1188 

17:00 - 18:00 237 226 220 230 189 83 88 182 1273 

18:00 - 19:00 176 189 135 178 175 77 75 144 1005 

Średnio/godz.  212 238 215 225 204 86 83 180 1262 

Razem w dniu 2546 2851 2578 2700 2444 1035 994 2164 15148 

 
Tab. 6. Ulica Zuchów, punkt pomiarowy E  

Godziny 
graniczne 

Ponie-
działek 

Wto-
rek 

Środa 
Czwa
rtek 

Piątek 
Sobo-

ta 
Nie-

dziela 
Średnia 

tyg./godz. 
Ra-
zem 

7:00 - 8:00 184 198 216 170 189 39 24 146 1020 

8:00 - 9:00 163 153 143 129 115 50 35 113 788 

 9:00 - 10:00 120 118 128 115 117 93 54 106 745 

10:00 - 11:00 89 96 108 98 120 118 57 98 686 

11:00 - 12:00 85 90 92 87 117 149 45 95 665 

12:00 - 13:00 92 114 105 109 108 54 66 93 648 

13:00 - 14:00 86 145 123 111 144 102 32 106 743 

14:00 - 15:00 90 154 118 113 165 105 46 113 791 

15:00 - 16:00 135 137 151 138 135 88 41 118 825 

16:00 - 17:00 97 136 138 120 147 46 39 103 723 

17:00 - 18:00 151 174 106 123 158 47 41 114 800 

18:00 - 19:00 99 123 83 98 149 45 35 90 632 

Średnio/godz.  116 137 126 118 139 78 43 108 756 

Razem w dniu 1391 1638 1511 1411 1664 936 515 1295 9066 

 

 
Rys. 6. Średnie godzinne liczby samochodów rejestrowanych w 
punktach pomiarowych E i F 

 
Różnica pomiędzy wartościami średnich godzinnych liczb sa-

mochodów zarejestrowanych na wymienionych ulicach podporząd-



I Efektywność transportu 
 

 

   

564 AUTOBUSY 12/2016 
 

kowanych w poszczególnych dniach wykazuje, że w punkcie E były 
one mniej niż dwukrotnie większe niż w punkcie F (minimum 1,1× w 
sobotę i maksimum 1,9× w niedzielę). 

Spośród wszystkich punktów pomiarowych na szczególną 
uwagę zasługuje punkt A. Na rysunku 7 przedstawiono wykres 
zmian godzinnej liczby samochodów przejeżdżających zewnętrz-
nym pasem południowej jezdni Alei Jana Pawła II w poszczególnych 
dniach tygodnia. 

Z wykresu tego wynika, że od poniedziałku do piątku występo-
wał poranny szczyt natężenia ruchu, które począwszy od godz. 7:00 
zmniejszało się do godziny 9:00 (10:00). Południowy szczyt w tych 
dniach rozpoczynał się około godziny 13-tej i trwał do 15-tej. Kolejny 
wzrost natężenia ruchu przypadał w godzinach 16:00 - 18:00. Ina-
czej było w soboty i niedziele. Nie odnotowano rannego szczytu w 
tych dniach. W soboty wyraźnie wzrastało natężenie ruchu pomię-
dzy godzinami 10:00 a 12:00, a następnie od około godziny 13-tej 
do 16-tej. W niedziele najwyższe liczby zarejestrowanych samocho-
dów w punkcie A przypadały na godziny od 10-tej do 16-tej. 

 

 
Rys. 6. Średnie godzinne liczby samochodów rejestrowanych w 
punkcie pomiarowym A w poszczególnych dniach tygodnia 

 
Pomimo tego, że różnica pomiędzy wartościami średnich go-

dzinnych liczb samochodów zarejestrowanych w poszczególnych 
dniach powszednich w punkcie A niewiele przekraczała odpowied-
nie wartości dla  punktu C (minimum 1,1× we wtorek i czwartek, a 
maksimum 1,2× w piątek) oraz była mniejsza w niedzielę (0,9×), to 
jednak sytuacja na tym pasie ruchu południowej jezdni tej Alei sta-
nowiła źródło tworzenia się zatorów. Zatory te powstawały tam 
zarówno w szczycie rannym jak i w południe oraz w godzinach 
popołudniowych. Było to skutkiem tego, że: 
– samochody rejestrowane w punkcie A mogły poruszać się tylko 

po jednym pasie ruchu, podczas gdy zarejestrowane w punkcie 
C miały praktycznie do dyspozycji dwa pasy ponieważ liczba 
samochodów nadjeżdżających od strony ulicy T. Ptaszyckiego i 
skręcających w lewo (punkt D) była marginalna, 

– na zewnętrznym pasie południowej jezdni Alei Jana Pawła II 
samochody skręcające w prawo musiały ustępować pierwszeń-
stwa pieszym, których natężenie ruchu jest znacznie większe 
przy  przekraczaniu ul. J. Zachemskiego oraz rowerom, które 
nie mają wydzielonej drugiej ścieżki krzyżującej się z ul. Zuchów 
(rysunek 3),  

– kierowcy samochodów, którzy przed Placem Centralnym podjęli 
decyzję o kontynuowaniu jazdy na wprost w kierunku analizo-
wanego skrzyżowania muszą przez nie przejechać, podczas 
gdy jadący z przeciwnego kierunku mają możliwość wybrania 

alternatywnej drogi i skręcić w prawo przed tym skrzyżowaniem 
(zwłaszcza w przypadku kierowania samochodami osobowymi), 

– zielona strzałka wyświetlona na sygnalizatorze zewnętrznego 
pasa ruchu jezdni południowej Alei (punkt A) nie poprawia sytu-
acji ponieważ przeważające liczbowo pojazdy jadące na wprost 
blokują najczęściej możliwość skrętu w prawo. 
Na skutek utrudnień przejazdu samochodów przez skrzyżowa-

nie Alei Jana Pawła II i ulicy J. Zachemskiego na obu pasach ruchu 
jezdni południowej podczas badań codziennie obserwowano two-
rzenie się zatoru rozciągającego się do Placu Centralnego, a więc 
zatoru o długości 600[m]. Niewątpliwie ta sytuacja była również 
jedną z przyczyn tego, że przed „długimi weekendami” (29.04 i 
25.05) zator ten sięgał Ronda Czyżyńskiego, czyli mierzył 2[km]. 

Należy także zauważyć, że zmiana organizacji ruchu polegają-
ca na wydzieleniu na jezdni południowej Alei Jana Pawła II pasa 
ruchu do skrętu w lewo i zawracania nie doprowadziła do radykal-
nego ułatwienia i skrócenia czasu przejazdu przez to skrzyżowanie 
kierowcom zamierzającym z tego skorzystać. Pas ten był najczę-
ściej blokowany na odcinku przed linią ciągłą rozdzielającą jezdnię 
przez samochody usiłujące przejechać na prawy pas ruchu prze-
znaczony do jazdy na wprost i do skrętu w prawo. Wszystkie samo-
chody wyjeżdzające z osiedla Centrum E musiały w tej sytuacji 
oczekiwać na zwolnienie wewnętrznego pasa jezdni południowej 
Alei. Częste były w związku z tym sytuacje, w których, po zapaleniu 
się światła zielonego dla pojazdów skręcających w lewo i zawraca-
jących, przez skrzyżowanie nie przejeżdżał żaden samochód, bądź 
przejeżdżały pojedyncze ich egzemplarze. Inne musiały oczekiwać 
w kolejce na zwolnienie się tego pasa ruchu. 

PODSUMOWANIE 

Trudna sytuacja jaką zastano w trakcie prowadzonych badań 
na analizowanym skrzyżowaniu stanowiła wystarczający powód do 
postulowania szybkiego podjęcia niezbędnych działań nie tylko 
doraźnych, ale także i długofalowych. W ramach działań doraźnych 
możliwe były dwa alternatywne rozwiązania: 
1. dopuszczenie możliwości jazdy na wprost na wewnętrznym 

pasie ruchu jezdni południowej Alei Jana Pawła II, a w tym celu: 
– dodanie strzałki kierunkowej do jazdy na wprost na jezdni 

tego pasa (albo całkowite ich usunięcie), 
– dodanie sygnalizatora nad tym pasem ze strzałką kierunko-

wą do jazdy na wprost,  
2. usunięcie na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ulicami J. Za-

chemskiego i Zuchów:  
– strzałek kierunkowych z sygnalizatorów usytuowanych nad 

obu jezdniami Alei,   
– strzałek kierunkowych namalowanych na pasach ruchu 

jezdni południowej, 
– sygnalizatora do skrętu w lewo umieszczonego nad we-

wnętrznym pasem jezdni północnej tej Alei, 
W obu rozwiązaniach należało uwzględnić dokonanie korekty 

sterowania sygnalizacją świetlną, tak aby zapewnić priorytetowy 
przejazd tramwajom. Chodzi tu w szczególności o zablokowanie 
możliwości skrętu w lewo (i zawracania) z wewnętrznych pasów 
ruchu obu jezdni Alei, poprzez wyświetlenie światła czerwonego na 
odpowiednich sygnalizatorach umieszczonych nad tymi pasami, w 
przypadku pojawienia się tramwaju na jednym z przystanków.   

Opisana sytuacja na skrzyżowaniu będącym przedmiotem ba-
dań była powodem kolejnej zmiany organizacji ruchu na nim. Od 
września 2016 roku dopuszczono jazdę na wprost na pasie we-
wnętrznym jezdni południowej Alei Jana Pawła II dzięki dodaniu 
sygnalizatora świetlnego nad tym pasem. Tak więc ruch pojazdów 
po nim regulują dwa sygnalizatory: jeden istniejący wcześniej, prze-
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znaczony dla kierunków jazdy w lewo i do zawracania oraz drugi do 
jazdy na wprost. Zmieniono również oznakowanie poziome na tym 
pasie. Wymalowano tam strzałki kierunkowe do jazdy na wprost i 
skrętu w lewo. Wprawdzie jest to pewien dysonans pomiędzy tym 
oznakowaniem a sygnalizatorami świetlnymi, jednakże użytkownicy 
kierują się przede wszystkim sygnalizacją świetlną. W sumie zmiana 
ta doprowadziła do radykalnego poprawienia przejezdności tego 
skrzyżowania przez samochody zmierzające Aleją Jana Pawła II od 
Placu Centralnego w kierunku Węzła Igołomskiego.       

Inne rozwiązania takie jak dokończenie jezdni umożliwiającej 
wyjazd z Osiedla Centrum E bezpośrednio na Plac Centralny, czy 
kompleksowa przebudowa analizowanego skrzyżowania wymagają 
więcej czasu i odpowiednich środków na ich realizację. Nowy wy-
jazd z Osiedla Centrum E przewidziano podczas wspomnianej 
przebudowy Alei Jana Pawła II w 2015 roku, co wynika z układu 
sygnalizatorów w tym miejscu. Po dokończeniu tego wyjazdu znik-
nie również argument o konieczności wydzielenia odrębnego pasa 
ruchu do skrętu w lewo i zawracania na południowej jezdni Alei 
przed przedmiotowym skrzyżowaniem. Oba długofalowe rozwiąza-
nia również powinny być jednak podjęte, ponieważ po zakończeniu 
przebudowy Węzła Igołomskiego należy się raczej spodziewać 
zwiększenia natężenia ruchu samochodów w tym rejonie. Aleja 
Jana Pawła II w dalszym ciągu na tym odcinku będzie trasą wyloto-
wą w kierunku Buska-Zdroju, Sandomierza i Niepołomic oraz wlo-
tową z tego kierunku. 

Konkludując można stwierdzić, że opisany przypadek, ze 
względu na czas jaki upłynął od momentu zakończenia badań ruchu 
do czasu publikacji oraz działania korygujące podjęte na przedmio-
towym skrzyżowaniu, mają obecnie znaczenie dydaktyczne. Jest to 
przykład na to, że przed podjęciem decyzji o korekcie organizacji 
ruchu należy przeprowadzać wcześniej badania symulacyjne jej 
skutków, co w dzisiejszych czasach nie stanowi przesadnego wy-
zwania.  
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The Effects of Changes in the Traffic Organization  
on the Selected Crossroads in Cracow 

The paper concerns the impact of changes in traffic or-

ganization on the capacity of the selected crossroads. The 

problem was exemplified by the existing intersection of the 

Avenue of John Paul II  and  the both, J. Zachemskiego and 

Zuchów streets situated in Nowa Huta district of Cracow on 

the exit road in the Busko-Zdroj and Sandomierz direction.  

The paper presents the most important determinants of traffic 

organization at this junction and its wide surroundings. The 

most important and momentous consequences  were derived 

from the reassignment of the inner lane of the south road of 

the Avenue as a lane only for turning left and turning back. 

The resulting effects of those changes were an impulse to 

undertake traffic research carried out by using the observa-

tion method involving the registration of cars passing the 

measuring points assigned to an acceptable driving direc-

tions of the Avenue lanes and subsidiary streets. Such record-

ing took place in a random time periods in order to deter-

mine the approximate volume of traffic in each day of the 

week in the period from 7:00 to 19:00. Tests conducted in the 

last two months of the spring, 2016 have shown that the traf-

fic volume on the right lane of the road is more than five 

times larger than on the left one. It was found that the con-

gestion arises due to insufficient traffic capacity of the right 

lane of the Avenue, limited radically by the last traffic  or-

ganization changes presented in the paper. At the conclusion, 

proposals of the problem solution of temporary as well as 

long-term character were presented. 

Key words: road transport, road traffic volume studies, road 

traffic organization 
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