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Streszczenie. Przekształcenia, jakie nastąpiły w transporcie autobu-
sowym w Polsce po roku 1989, miały wpływ na większość aspektów 
dotyczących funkcjonowania tego rodzaju transportu w przestrzeni 
społeczno-gospodarczej kraju. Zmiany te nie ominęły również infra-
struktury związanej z odprawą podróżnych, których liczba zauważalnie 
wzrasta w ostatnich latach. Celem niniejszego artykułu jest przedsta-
wienie, na przykładzie siedmiu wybranych miast położonych w woje-
wództwie dolnośląskim, przekształceń infrastruktury oraz jej stanu 
obecnego. Analiza ma charakter studium przypadków, które ukazują 
podobieństwa oraz różnice w tym obszarze, jakie wystąpiły i nadal mają 
miejsce w poszczególnych miejscowościach. Autor zwraca uwagę także 
na: wyposażenie głównych punktów obsługi podróżnych w elementy 
poprawiające ich funkcjonalność i komfort podróżnych, rozmieszcze-
nie opisywanej infrastruktury w przestrzeni miejskiej oraz jej powią-
zania z innymi ważnymi, z punktu widzenia pasażerów, obiektami. 
Przeprowadzone badania potwierdzają tezę o silnych przekształceniach 
infrastruktury służącej odprawie autobusów w wybranych  miastach 
dolnośląskich. Charakterystyczną cechą jest zróżnicowanie tych proce-
sów w poszczególnych miejscowościach. Są  one uzależnione od róż-
nych lokalnych czynników. W wielu miejscowościach obserwowana jest 
podobna tendencja do funkcjonowania na ich obszarze kilku punktów, 
w których następuje odprawa podróżnych w transporcie autobusowym. 
Zauważalna jest także degradacja i przekształcenia własnościowe daw-
nych dworców autobusowych, działających w innych uwarunkowaniach 
społeczno-gospodarczych. Powyższe zjawiska są w dużej mierze następ-
stwem liberalizacji oraz deregulacji, jaka nastąpiła w transporcie auto-
busowym w Polsce po 1989 roku.
Słowa kluczowe: dworce i przystanki autobusowe, transport autobu-
sowy, deregulacja transportu, przewoźnicy autobusowi, województwo 
dolnośląskie

Infrastruktura związana z odprawą  
pasażerów w transporcie autobusowym 
w wybranych miastach województwa 
dolnośląskiego1

Wprowadzenie
Infrastruktura związana z odprawą podróżnych stano-
wi jeden z najważniejszych elementów wpływających na 
prawidłowe funkcjonowanie transportu autobusowego, 
zarówno dla korzystających z niej przewoźników (usłu-
godawców), jak i pasażerów (usługobiorców). Jeszcze do 
niedawna dworce autobusowe z licznymi stanowiskami 
odprawy podróżnych oraz budynkami o dużej kubaturze 
przeznaczonymi dla oczekujących pasażerów stanowiły nie-
odłączny element systemu transportowego wielu polskich 
miast. W ostatnich latach zachodzą jednak w tej sferze bar-
dzo duże zmiany, które wpływają na silne przekształcenia 
tego rodzaju infrastruktury. Niejednokrotnie, dotychczas 
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funkcjonujące w poszczególnych miejscowościach dworce 
autobusowe przestały istnieć lub zostały w znaczącym stop-
niu przekształcone. Dodatkowo zdecydowanemu zwięk-
szeniu uległa liczba miejsc, skąd są odprawiane autobusy 
w relacjach międzymiastowych. Te i inne zmiany w infra-
strukturze związanej z odprawą pasażerów w transporcie 
autobusowym oraz jej obecny stan w wybranych miastach 
województwa dolnośląskiego będą głównymi poruszanymi 
kwestiami w tym artykule.

Wspomniane przemiany wpisują się w szersze zjawisko 
dotyczące radykalnych przekształceń, jakie nastąpiły w ca-
łym transporcie autobusowym w Polsce po roku 1989. Z jed-
nej strony żywiołowy rozwój transportu indywidualnego 
w nowej sytuacji społeczno-gospodarczej zdecydowanie 
uszczuplił grono odbiorców usług przewozowych w trans-
porcie pasażerskim. Z drugiej strony ważną rolę odegrał 
tutaj proces deregulacji transportu autobusowego skutku-
jący m.in. dynamicznym rozwojem przewoźników nieza-
leżnych świadczących przewozy pasażerskie w transporcie 
drogowym oraz przekształceniami organizacyjno-własno-
ściowymi Państwowej Komunikacji Samochodowej. Wymie-
 nione powyżej zjawiska i ich konsekwencje opisane w dal-
szej części pracy stały się czynnikami mającymi decydujący 
wpływ na zmiany w opisywanej infrastrukturze.

Główne założenia 
Celem artykułu, który ma charakter studium przypadków, 
jest nakreślenie zmian oraz aktualnej  sytuacji infrastruktu-
ry związanej z odprawą autobusów w wybranych miastach 
województwa dolnośląskiego. Na podstawie wykonanych 
badań autor ukazuje przebieg procesu przekształceń tej 
infrastruktury w ostatnich latach oraz jego zróżnicowanie 
w poszczególnych miejscowościach. Celem opracowania jest 
również ukazanie stanu obecnego infrastruktury poprzez 
przedstawienie podstawowych charakterystyk dotyczących 
dworców autobusowych, takich jak: liczba stanowisk, loka-
lizacja w przestrzeni miejskiej oraz dostępność podstawo-
wych elementów związanych z obsługą podróżnych, m.in. 
kas biletowych czy informacji o wykonywanych kursach. 
W analizie ujęte są też pozostałe punkty odprawy auto-
busów poza dworcami autobusowymi. Autor określa po-
wiązania przestrzenne pomiędzy wspomnianymi punktami 
odpraw a wybranymi obiektami, ważnymi z transportowe-
go i gospodarczego punktu widzenia. W zarysie przedsta-
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wiona zostanie zmieniająca się na przestrzeni dwudziestu 
kilku lat sytuacja w transporcie autobusowym w Polsce, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na te aspekty zmian, które 
miały decydujący wpływ na kwestie poruszane w artykule.

Infrastruktura związana z odprawą autobusów w arty-
kule zostanie ograniczona do dworców oraz przystanków 
autobusowych, z których rozpoczynają swoje kursy prze-
woźnicy wykonujący połączenia międzymiastowe w ra-
mach regularnego transportu autobusowego. Analizie 
poddano połączenia realizowane zarówno przez przedsię-
biorstwa PKS, jak również przewoźników niezależnych od 
struktur dawnego państwowego monopolisty. W opraco-
waniu nie uwzględniono połączeń przewoźników, którzy 
wykonują połączenia głównie w transporcie miejskim, 
pomimo tego, że część obsługiwanych przez nich linii au-
tobusowych wykracza poza granice administracyjne 
miast. Należą do nich Miejskie Przedsiębiorstwa Komu-
nikacyjne w Legnicy, Świdnicy i Wrocławiu. W przypad-
ku Wrocławia do analizy zaliczono natomiast autobusowe 
linie strefowe, których zasady funkcjonowanie regulują 
odrębne umowy zawarte na mocy porozumień międzyg-
minnych pomiędzy gminą Wrocław a przewoźnikiem 
świadczącym usługi przewozowe na obszarze Wrocławia 
oraz gminy ościennej [1].

Skupiając się na podstawowych terminach stosowanych 
w opracowaniu, należy nadmienić, że przystanek komuni-
kacyjny będzie rozumiany jako miejsce przeznaczone do 
wsiadania lub wysiadania pasażerów danej linii komunika-
cyjnej, gdzie umieszcza się informacje dotyczące w szcze-
gólności godzin odjazdów środków transportu [2]. W przy-
padku przystanków znajdujących się naprzeciwko siebie po 
dwóch stronach jezdni będą one traktowane jako dwa, od-
dzielne punkty odprawy autobusów. Natomiast za jeden 
punkt odprawy będzie uznawane zgrupowanie przystan-
ków autobusowych przy jednej krawędzi lub w ramach pę-
tli autobusowej. Drugim terminem o podstawowym zna-
czeniu dla niniejszej analizy jest dworzec autobusowy, który 
za A. Kołosiem [3] można rozpatrywać w trzech następują-
cych aspektach:

•	 funkcjonalnym, jako miejsce odpraw pasażerskich 
(wsiadania i wysiadania);

•	 organizacyjno-technicznym, jako miejsce zatrzymy-
wania i postoju pojazdów, organizacji ruchu (kontrola 
rozkładu jazdy, zmiana kierunku jazdy);

•	 architektonicznym, jako zespół budynków, parkin-
gów peronów itp. wraz z odpowiednim zagospodaro-
waniem przestrzennym i programem użytkowym 
(w tym m.in. poczekalnia dla pasażerów, punkt infor-
macji itp.).

W artykule przyjęto, że dworzec autobusowy powinien 
spełniać wszystkie trzy kryteria z ewentualnymi niewielki-
mi modyfikacjami, które w takim przypadku zostaną zasy-
gnalizowane w tekście.

Wykonana analiza w głównej mierze opiera się na bada-
niach terenowych przeprowadzonych przez autora w czerw-
cu 2015 roku we wszystkich siedmiu miastach. W ramach 

wspomnianych badań dokonano określenia obecnego stanu 
elementów związanych z odprawą autobusów, zweryfikowa-
no rozkłady jazdy przewoźników drogowych oraz wykonano 
dokumentację fotograficzną. Ważnym źródłem danych były 
również rozkłady jazdy przewoźników autobusowych znaj-
dujące się na ich stronach internetowych, lokalnych porta-
lach oraz stronie internetowej Zarządu Dróg Komunikacji 
i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. Ze względu na objęcie 
badaniami aż siedmiu miast autor zdaje sobie sprawę, że po-
jedyncze linie autobusowe, szczególnie te obsługiwane przez 
przewoźników niezależnych, mogły zostać pominięte w ana-
lizie. Podkłady do rycin przedstawiających rozmieszczenie 
w przestrzeni miejskiej poszczególnych elementów infra-
struktury oraz określenie odległości pomiędzy nimi zostały 
wykonane na podstawie serwisu internetowego Google 
Maps. Informacje na temat liczby mieszkańców miast po-
chodzą natomiast z Banku Danych Lokalnych prowadzone-
go przez Główny Urząd Statystyczny.

Do analizy wybrano siedem dolnośląskich miast zróżni-
cowanych pod względem wielkości oraz roli jaką odgrywa-
ły i nadal odgrywają dla Przedsiębiorstw Komunikacji 
Samochodowej. Pod względem wielkości i znaczenia spo-
łeczno-gospodarczego, w tym również transportowego, na 
tle pozostałych jednostek zdecydowanie wyróżnia się 
Wrocław z 634 487 mieszkańcami, będący siedzibą władz 
województwa dolnośląskiego (tabela 1).

 

Pod względem liczby mieszkańców na następnych miej-
scach plasują się dwa byłe miasta wojewódzkie – Wałbrzych 
oraz Legnica. Kolejną parę miast tworzą Głogów i Świdnica 
o liczbie mieszkańców pomiędzy 50 a 70 tysięcy. Naj-
mniejszymi miejscowościami w tym zestawieniu są Strzegom 
oraz Środa Śląska. Wśród wymienionych miast tylko 
Strzegom nie jest siedzibą władz powiatowych i wchodzi 
w skład powiatu świdnickiego. Cztery z opisywanych miej-
scowości są, według stanu z czerwca 2015 roku, siedzibą 
przewoźnika autobusowego wywodzącego się ze struktur 
PKS-u. Są to: Głogów, Legnica, Świdnica i Wrocław (rysu-
nek 1). Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej funk-
cjonowało także w Wałbrzychu, jednak w roku 2007 zostało 
postawione w stan upadłości, a w roku 2009 zaprzestało 
działalności przewozowej. W Środzie Śląskiej funkcjonuje 
placówka terenowa Polbusu PKS Wrocław, natomiast 
w Strzegomiu placówka terenowa świdnickiego PKS-u 
została zlikwidowana. Tym samym sytuacja wyjściowa 

Liczba mieszkańców w analizowanych miastach w 2014 roku
Miasto Liczba mieszkańców

Głogów 68 836

Legnica 101 343

Strzegom 16 643

Środa Śląska 9 342

Świdnica 58 802

Wałbrzych 116 697

Wrocław 634 487

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Tabela 1
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w poszczególnych miastach pod względem ich potencjału 
społeczno-gospodarczego, jak i kondycji przedsiębiorstw wy-
wodzących się z dawnych struktur Państwowej Komunikacji 
Samochodowej wykazuje bardzo duże zróżnicowanie, które 
wpływa także na stan infrastruktury związanej z odprawą 
autobusów.

Główne zmiany w transporcie autobusowym w Polsce  
po roku 1989 wpływające na stan infrastruktury związanej  
z odprawą pasażerów w transporcie autobusowym
Przyczyn współczesnych dynamicznych przekształceń in-
frastruktury związanej z odprawą autobusów należy do-
szukiwać się w zmianach, jakie nastąpiły w całym transpor-
cie autobusowym oraz jego otoczeniu w Polsce w wyniku 
przemian społeczno-gospodarczych zapoczątkowanych 
w 1989 roku. Do końca lat 80. dynamicznie rozwijający 
się transport autobusowy w przewozach międzyosiedlo-
wych pozostawał prawie w całości w gestii, posiadają-
cej pozycję zbliżoną do monopolistycznej, Państwowej 
Komunikacji Samochodowej. Jej poszczególne oddziały 
podlegały wyższym szczeblom hierarchicznym złożonej, 
centralnie zarządzanej struktury. Dysponowały one dwor-
cami i przystankami dworcowymi zlokalizowanymi prze-
ważnie w miejscowościach, w których oddziały posiadały 
swoje siedziby i podlegające im placówki terenowe. Ze 
względu na cały czas rosnącą liczbę pasażerów korzysta-
jących z usług Państwowej Komunikacji Samochodowej 
przez dziesięciolecia poprzedzające przełom lat 80. i 90. 
dworce i przystanki dworcowe były dostosowywane do 
wzrastających potoków podróżnych. Ich budowa, w wielu 
przypadkach, napotykała w gospodarce minionego okresu 
na różnego rodzaju problemy, co często wpływało na jakość 
wykonania obiektów oraz czas ich realizacji. Jak zauważa 
S. Poźniak [4] „budowa obiektów dworcowych z prawdzi-
wego zdarzenia (nielicznych zresztą), często przerywana na 

długie okresy, ciągnęła się w nieskończoność, czego krań-
cowym przykładem był dworzec we Wrocławiu”. Należy 
również wspomnieć o tym, że sposób zarządzania w gospo-
darce centralnie planowanej zapewniał byt oddziałom PKS 
oraz zarządzanej przez nich infrastrukturze nawet, gdy nie 
było to opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Tak 
ukształtowany rodzimy rynek przewozów autobusowych 
przed 1989 rokiem wpływał na koncentrację odprawy pa-
sażerów w jednym miejscu.

Wraz z nadejściem przemian społeczno-gospodarczych 
sytuacja ta uległa diametralnej zmianie. Do 30 czerwca 
1990 roku działały w Polsce cztery państwowe przedsię-
biorstwa publicznego transportu samochodowego. 
Krajowa PKS oraz trzy regionalne przedsiębiorstwa PKS: 
w War szawie, Koszalinie i Olsztynie. Następnego dnia 
nastąpiła jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza 
zmiana organizacyjno-własnościowa w dziejach Państwo-
wej Komu nikacji Samochodowej. Funkcjonujące dotych-
czas cztery przedsiębiorstwa państwowe zostały zlikwido-
wane, a każdy z oddziałów wchodzących w skład wspo-
mnianych struktur stał się od tej chwili samodzielnym 
podmiotem gospodarczym [5]. W ten sposób już na po-
czątku nowego rozdziału ich działalności pomiędzy po-
szczególnymi przedsiębiorstwami ujawniły się wyraźne 
dysproporcje w zakresie posiadanego taboru, obsługiwa-
nego obszaru, potencjalnych usługobiorców czy zaplecza 
technicznego. Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku 
infrastruktury związanej z odprawą autobusów, która 
była zróżnicowana pod względem ilościowym i jakościo-
wym w poszczególnych PKS-ach. Należy wspomnieć 
również, że w okresie przemian społeczno-gospodarczych 
nastąpiło odejście od centralnego projektowania dworców 
i zajezdni PKS [6].

Rosnące bezrobocie i ogólna recesja gospodarcza po-
wodująca pauperyzację społeczeństwa, dynamiczny roz-
wój transportu indywidualnego, podwyżki cen biletów 
czy konieczność wykonywania połączeń na deficytowych 
liniach, z których państwowe przedsiębiorstwa transpor-
towe nie uzyskiwały pełnej rekompensaty przyczyniały 
się do coraz trudniejszej sytuacji PKS-ów [7]. Dworce au-
tobusowe ze względu na brak funduszy na remonty 
i nowe inwestycje zaczęły ulegać coraz większej dekapita-
lizacji. Zapro jektowane w czasach wzrastających potrzeb 
transportowych nie były w pełni wykorzystywane przez 
Przedsię biorstwa Komunikacji Samochodowej, ograni-
czające siatkę połączeń i częstotliwość wykonywanych 
kursów. 

Innym, mającym ogromny wpływ na obecną sytuację 
w transporcie autobusowym wydarzeniem były postano-
wienia Ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności go-
spodarczej [8], która wprowadzała, w przypadku drogo-
wych, krajowych przewozów pasażerskich, pełną liberaliza-
cję. Szybko pojawiający się nowi, niezależni od struktur 
PKS-u przewoźnicy często rozpoczynali swoje kursy poza 
terenem dworców autobusowych, co ma miejsce również 
współcześnie, przyczyniając się do rozproszenia punktów 
odprawy podróżnych w przestrzeni miejskiej. Konkurując 

Rys. 1. Siedziby oraz placówki terenowe Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej w ana-
lizowanych miastach według stanu z czerwca 2015 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł rozproszonych
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na wielu liniach komunikacyjnych z PKS-ami, nowi prze-
woźnicy często osiągali duży udział w rynku przewozowym, 
co skutkowało wspomnianą powyżej marginalizacją roli 
dworców autobusowych należących do Przedsiębiorstw 
Komunikacji Samochodowej.

Podejmowane w latach 90. i po roku 2000 przekształce-
nia własnościowe PKS-ów, miały na celu ich komercjaliza-
cję (utworzenie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa), 
która była procesem przygotowawczym do ewentualnej, 
późniejszej prywatyzacji [5]. Zachodzące w różnym tempie 
w poszczególnych przedsiębiorstwach procesy komercjali-
zacji i prywatyzacji nie uchroniły wielu przewoźników od 
pogłębiających się problemów finansowych. Wpływ na nie 
miały czynniki zarówno o charakterze wewnętrznym, 
tkwiące w samych przedsiębiorstwach, jak również te, któ-
rych źródeł należy upatrywać w zmieniających się uwarun-
kowaniach społeczno-gospodarczych. Wspomniana trudna 
sytuacja finansowa wielu Przedsiębiorstw Komunikacji 
Samochodowej w ostatnich latach skłoniła niektóre pod-
mioty gospodarcze do sprzedaży części nieruchomości oraz 
gruntów, których byli właścicielami. Proces ten coraz czę-
ściej dotyka także infrastruktury związanej z odprawą pasa-
żerów. Dworce, położone w wielu przypadkach na bardzo 
atrakcyjnych działkach w centrach miast, znajdują się 
w sferze zainteresowań wielu inwestorów. Z kolei dla PKS-ów 
sprzedaż tych terenów jest czasami jedyną szansą na popra-
wienie, niejednokrotnie bardzo trudnej sytuacji finansowej. 
Podobnie wygląda sytuacja w Przedsiębiorstwach Komuni-
kacji Samochodowej postawionych w stan upadłości lub 
zlikwidowanych. W tym przypadku syndyk masy upadło-
ściowej również najczęściej dokonuje sprzedaży wyżej 
wspomnianych terenów wraz z nieruchomościami. W ostat-
nich latach, w celu przeciwdziałania takiemu stanowi rze-
czy, niektóre samorządy przejmują na siebie zadanie budo-
wy dworców autobusowych czy centrów przesiadkowych, 
jak również stają się właścicielami niektórych PKS-ów po-
przez ich komunalizację.

Dworce autobusowe w analizowanych miastach

Miasto Rok budowy (przebudowy, likwidacji) 
dworca autobusowego

Liczba 
 stanowisk Poczekalnia Informacja Kasa biletowa Toaleta Punkty usługowe

Głogów 2005 – oddanie do użytku nowego dworca 8 tak tak tak tak dworzec połączony z galerią handlową

Legnica 2014 – oddanie do użytku nowego dworca 2 tak tak tak tak dworzec połączony z dyskontem 
spożywczym

Strzegom 2011 – oddanie do użytku nowego dworca 4 tak tak nie tak brak punktów usługowych w pobliżu 
dworca autobusowego

Środa Śląska 2014 – oddanie do użytku nowego budynku 
dworca 6 tak tak tak tak

na dworcu oraz w jego najbliższym są-
siedztwie znajduje się dyskont spożyw-
czy, pawilon handlowy oraz pojedyncze 
punkty usługowe

Świdnica – przystan-
ki tymczasowe*

2013 – oddanie do użytku przystanków 
tymczasowych 

2015 – planowane oddanie do użytku 
nowego dworca

12 nie nie nie tylko toaleta 
przenośna

przy przystankach tymczasowych  
nie ma zlokalizowanych punktów 
usługowych

Wałbrzych 2011 – likwidacja dworca autobusowego – – – – – –

Wrocław – tym-
czasowy dworzec 
autobusowy

2015 – likwidacja dotychczasowego dworca 
i oddanie do użytku dworca tymcza-
sowego

14 tak tak tak tak
na obszarze dworca tymczasowego 
znajduje się kilka punktów handlowo-
-usługowych

* w przypadku Świdnicy do analizy przyjęto przystanki tymczasowe chociaż nie spełniają one kryteriów dworca autobusowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych i źródeł rozproszonych

Przekształcenia oraz obecny stan dworców autobusowych 
w wybranych miastach województwa dolnośląskiego
W omawianych miastach w ostatnich 10 latach nastąpiły 
istotne przekształcenia funkcjonujących w nich dworców 
autobusowych. Szczególnego nasilenia nabrały one po roku 
2010 (tabela 2). Obecnie dworce autobusowe istnieją w pię-
ciu z siedmiu opisywanych miast, w tym we Wrocławiu 
od kwietnia 2015 roku roku działa dworzec tymczasowy. 
W Wałbrzychu dworzec został zlikwidowany w 2011 na-
tomiast w Świdnicy nowy, stanowiący część powstającego 
centrum przesiadkowego, ma zostać oddany do użytku 
w roku 2015. Obecnie w ostatnim z wymienionych miast 
autobusy są odprawiane z tymczasowych przystanków 

Do najważniejszych zmian, jakie zaszły w wyniku prze-
budowy dworców autobusowych, należy zaliczyć zmniejsze-
nie liczby stanowisk, z których odprawiane są autobusy oraz 
powstanie w wielu przypadkach części handlowo-usługowej 
na obszarze zdominowanym wcześniej przez funkcję trans-
portową. Ograniczenie liczby stanowisk nastąpiło w Gło go-
wie, Legnicy i Strzegomiu, natomiast w Środzie Śląskiej prze-
kształcenia objęły budowę nowego budynku dworca, dys-
kontu spożywczego oraz wiat przystankowych bez ingerencji 
w układ stanowisk odjazdowych. Najbardziej widoczna mar-
ginalizacja funkcji transportowej w nowym kompleksie han-
dlowo-dworcowym ma miejsce w Legnicy. Na obszarze daw-
nego dworca PKS nowy właściciel wybudował dyskont spo-
żywczy, a część transportowa została ograniczona do dwóch 
stanowisk odjazdowych oraz niewielkiej poczekalni, w której 
znajduje się informacja dla podróżnych, toaleta oraz kasa bi-
letowa PKS-u „TRANS–POL” Legnica (fot. 1). 

W przypadku Głogowa oraz Strzegomia ograniczenie 
liczby stanowisk odjazdowych nie było aż tak drastyczne jak 
w Legnicy. Głogów może być przykładem udanego połącze-
nia funkcji transportowej z handlowo-usługową poprzez 
funkcjonowanie w jednym kompleksie dworca autobusowe-
go oraz galerii handlowej (Galeria Dworcowa). W przeci-
wieństwie do Legnicy, w Głogowie obydwie funkcje wzajemnie 

Tabela 2
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się dopełniają i trudno mówić w tym przypadku o zdecydo-
wanej dominacji części handlowo-usługowej (fot. 2). 
Współczesny dworzec autobusowy w Głogowie posiada 
osiem zadaszonych stanowisk odjazdowych, poczekalnię 
wraz z kasą biletową i informacją dla pasażerów oraz toaletą 
zlokalizowaną w części handlowej gmachu. 

W Strzegomiu, w przeciwieństwie do Głogowa 
i Legnicy, nowy dworzec autobusowy został wybudowany 
w innej niż dotychczasowa lokalizacji. Po likwidacji pla-
cówki terenowej świdnickiego PKS-u teren, na którym 
znajdował się dworzec, został sprzedany, a na jego miejscu 
powstaje obecnie budynek mieszkalno-usługowy. Strzegom 
tym samym pozostał bez głównego punktu odprawy pa-
sażerów w transporcie autobusowym. Sytuacja ta skłoniła 
władze samorządowe do realizacji inwestycji polegającej 
na budowie nowego dworca. Powstał on w 2011 roku 
i stanowi punkt odpraw zarówno dla przewoźników spod 
szyldu PKS, dla których Strzegom jest pośrednim przy-
stankiem, jak również przewoźników niezależnych reali-
zujących połączenia o zasięgu lokalnym (fot. 3). W po-
równaniu do innych tego rodzaju obiektów strzegomski 
dworzec nie podsiada kas biletowych, ze względu na wy-
cofanie się ze strzegomskiego rynku PKS-u Świdnica. Do 
niedawna był on głównym przewoźnikiem autobusowym 
w połączeniach międzymiastowych dla tej miejscowości, 
posiadając w niej swoją placówkę terenową. Biorąc pod 
uwagę gorsze usytuowanie nowego dworca względem 
centrum miasta, Gmina postanowiła wybudować również 
przystanek autobusowy wraz z znajdującą się w osobnym 
budynku poczekalnią i toaletami. Dzięki temu rozwiąza-
niu większość niezależnych przewoźników, rozpoczynając 
swoje kursy na dworcu autobusowym, następnie zatrzy-
muje się na przystanku zdecydowanie lepiej skomuniko-
wanym z centrum Strzegomia (rys. 2). Tego typu infra-
struktury brakuje w niejednym większym od Strzegomia 
mieście, gdzie poza dworcem pozostałe punkty odpraw 
autobusów oferują bardzo niski poziom komfortu dla po-
dróżnych.

Dworzec autobusowy w Środzie Śląskiej w porównaniu 
do wcześniej przedstawionych przypadków został w mniej-
szym zakresie poddany przekształceniom. Na części jego 
terenu powstał dyskont spożywczy oraz niewielki budy-
nek dworca mieszczący w sobie poczekalnię, kasę bileto-
wą, informację dla podróżnych, niewielkie punkty han-
dlowo-usługowe oraz posterunek straży miejskiej (fot. 4). 
W mieście tym, podobnie jak w Legnicy, zaznacza się dys-
proporcja pomiędzy nowym dworcem a obiektem handlo-
wym, który zdecydowanie dominuje nad tym pierwszym 
wielkością. Środa Śląska wydaje się być również bardzo 
ciekawym przykładem przekształceń własnościowych in-
frastruktury związanej z odprawą pasażerów w transpor-
cie autobusowym. W 2008 roku działka, na której stał 
dworzec autobusowy, została sprzedana przez PKS Polbus 
Wrocław firmie zamierzającej postawić w tym miejscu 
centrum handlowe i budynek mieszkalny z przystosowa-
ną dla podróżnych poczekalnią. Inwestor jednak wybudo-
wał tylko market, który następnie sprzedał właścicielowi 

Fot. 1. Dworzec autobusowy połączony z dyskontem spożywczym w Legnicy
Fot. S. Książek

Fot. 2. Dworzec autobusowy (1) wraz z Galerią Dworcową (2) w Głogowie
Fot. S. Książek

Fot. 3. Dworzec autobusowy w Strzegomiu
Fot. S. Książek
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jednej z sieci dyskontów. Wspomniany nowy właściciel, 
po negocjacjach z władzami miasta, wybudował budynek 
dworca, a miasto przejęło działkę, na której się on znajdu-
je. Miasto z kolei wynajęło na dworcu kasę Polbusowi 
PKS Wrocław, który był wcześniej właścicielem całego 
opisywanego obszaru. Obecnie teren z 6 stanowiskami 
odjazdowymi cały czas należy do wrocławskiego przewoź-
nika autobusowego [9, 10]. Z kolei w przypadku Legnicy 
i Głogowa część nowych obiektów spełniająca funkcję 
dworca jest dzierżawiona przez Przedsiębiorstwa Komu-
nikacji Samochodowej od nowych właścicieli terenu. 
Intertrans PKS Głogów sam posiada udziały w firmie bę-
dącej właścicielem nieruchomości, w skład której wchodzi 
dworzec [11, 12]. W Strzegomiu natomiast właścicielem 
opisywanej infrastruktury jest miasto.

W Świdnicy i Wrocławiu funkcjonują obecnie tymcza-
sowe dworce autobusowe. W pierwszym z miast dotych-
czasowy dworzec charakteryzował się specyficznym ukła-
dem stanowisk. Znajdowały się one wzdłuż drogi jedno za 
drugim, na wydzielonej części jezdni, a pasażerowie ocze-
kiwali na odprawę przy zadaszonym odcinku ogólnodo-
stępnego chodnika, co sprawiało wrażenie prowizoryczno-
ści. Z kolei budynek mieszczący poczekalnię, informację 
i kasy biletowe świdnickiego Przedsiębiorstwa Komu-
nikacji Samochodowej zajmował jedną z kamienic zlokali-
zowaną w zwartej pierzei zabudowy. Wspomniany budy-
nek, mieszczący podstawową infrastrukturę dla pasaże-
rów, został sprzedany przez przewoźnika, a następnie 
dokonano także likwidacji stanowisk w związku z projek-
tem budowy centrum przesiadkowego w Świdnicy i prze-
budowy ulicy Kolejowej, przy której znajdował się dwo-
rzec (rys. 3). Obecnie przystanki tymczasowe, z których 
przewoźnicy rozpoczynają kursy, zlokalizowane są wzdłuż 
drogi równoległej do ulicy Kolejowej. Takie rozwiązanie 
powoduje, podobnie jak na starym dworcu, znaczne wy-
dłużenie obszaru, z którego dokonywana jest odprawa po-
dróżnych. Kasa biletowa oraz informacja dotycząca kur-
sów wykonywanych przez PKS Świdnica znajdują się na 
obszarze zajezdni wspomnianego przewoźnika, który we-
dług stanu z 2015 roku wykonuje jedynie kilkanaście 
kursów ze Świdnicy w ramach regularnych przewozów 
autobusowych. Niekorzystna sytuacja dla pasażerów 
transportu autobusowego w Świdnicy ma się zmienić 
w 2015 roku po oddaniu do użytku nowego dworca auto-
busowego wchodzącego w skład centrum przesiadkowego 
(fot. 5). Oprócz nowych stanowisk odjazdowych zlokali-
zowanych pod zadaszonym peronem powstanie budynek, 
w którym mają mieścić się podstawowe z punktu widze-
nia podróżnych udogodnienia, takie jak poczekalnia, in-
formacja czy toalety, których obecnie miasto jest pozba-
wione. Nowy układ stanowisk, rozmieszczonych ukośnie 
wzdłuż jednej krawędzi, pozwoli także na skupienie od-
prawy pasażerów i autobusów na mniejszej powierzchni 
w porównaniu do wcześniej funkcjonującego rozwiązania. 
Powinno ono przyczynić się do poprawy funkcjonalności 
tworzonego obiektu. Według założeń wszyscy przewoźnicy 
mają rozpoczynać swoje kursy z nowego dworca, co byłoby 

Rys. 2. Rozmieszczenie infrastruktury związanej z odprawą pasażerów w międzymiastowym 
transporcie pasażerskim w Strzegomiu
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych

Fot. 4. Dworzec autobusowy (1) wraz z dyskontem spożywczym (2) w Środzie Śląskiej
Fot. S. Książek

Rys. 3. Rozmieszczenie infrastruktury związanej z odprawą pasażerów w międzymiastowym 
transporcie pasażerskim w Świdnicy
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych
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sytuacją bardzo korzystną, biorąc pod uwagę powszechne 
rozdzielanie miejsc odprawy autobusów Przed siębiorstw 
Komunikacji Samocho dowej i przewoźników niezależ-
nych. Ważnym elementem wspomnianej inwestycji bę-
dzie także budowa przejścia podziemnego, które pozwoli 
na dogodne połączenie dworca autobusowego i kolejowe-
go znajdujących się po dwóch stronach linii kolejowej. Do 
tej pory komunikacja pomiędzy tymi dwoma obiektami 
była znacznie utrudniona.

We Wrocławiu w ostatnim roku również dokonano sil-
nych przekształceń infrastruktury dworcowej. Po wcześ-
niejszym sprzedaniu terenu, na którym znajdował się 
dworzec, przez dotychczasowego właściciela (Polbus PKS 
Wrocław) zagranicznemu inwestorowi, w kwietniu 2015 
roku nastąpiła jego likwidacja. W porównaniu do innych 
wymienionych w analizie dworców ten wrocławski funk-
cjonował przez relatywnie krótki okres czasu w takiej for-
mie, bo zaledwie przez 21 lat (1994–2015). W swoich 
planach inwestor zamierza na tym terenie wybudować 
kompleks obejmujący galerię handlową, część biurową 
oraz nowy dworzec autobusowy. Ma on być zlokalizowa-
ny w podziemiach obiektu (poziom –2) i dysponować je-
denastoma stanowiskami odjazdowymi oraz dwoma dla 
autobusów oczekujących. Dla porównania funkcjonujący 
obecnie dworzec tymczasowy ma 14 stanowisk odjazdo-
wych, a pod koniec działalności zlikwidowanego dworca 
wykorzystywano ich 18 [13]. Kasy biletowe, informacja 
dla podróżnych oraz poczekalnia mają zostać zlokalizo-
wane na parterze powstającego gmachu. W inwestycji 
mającej się zakończyć w 2017 roku dominującą funkcją 
nowego kompleksu będzie funkcja handlowo-usługowa 
obejmująca m.in. 200 sklepów [14]. Tym samym należy 
spodziewać się utrzymania sytuacji silnego rozdrobnie-
nia punktów, z których rozpoczynają swoje kursy prze-
woźnicy autobusowi we Wrocławiu w relacjach między-
miastowych. 

Działający w okresie przejściowym dworzec tymczaso-
wy zarządzany przez Polbus PKS Wrocław funkcjonuje 
w pobliżu poprzedniej lokalizacji przy gmachu Dyrekcji 
Kolei (fot. 6). Jest on powierzchniowo zdecydowanie 
mniejszy od zlikwidowanego dworca, nie posiada placu, 

Fot. 6. Stanowiska odjazdowe na tymczasowym dworcu autobusowym we Wrocławiu (po-
czekalnia, kasy biletowe oraz informacja dla podróżnych znajdują się na dziedzińcu gmachu 
Dyrekcji Kolei widocznego na zdjęciu). Fot. S. Książek

Fot. 5. Budowa nowego dworca autobusowego stanowiącego część centrum przesiadkowego 
w Świdnicy. Fot. S. Książek

na którym znajdowałyby się stanowiska odstawcze oraz 
przystanków dla autobusów kończących swoje kursy. 
Dworzec ten, ze względu na znaczenie w obsłudze trans-
portowej pasażerów, pomimo swojej tymczasowości został 
wyposażony w podstawowe udogodnienia dla podróż-
nych, takie jak poczekalnia, toalety, kasy biletowe i infor-
mację. Zlokalizowano na nim także pojedyncze punkty 
handlowo-usługowe. Drugi, niewielki dworzec autobuso-
wy w stolicy Dolnego Śląska znajduje się przy stacji kole-
jowej Wrocław Nadodrze. Swoje kursy rozpoczynają 
z niego w większości przewoźnicy realizujący połączenia 
do miejscowości położonych na północ od Wrocławia, do 
których należą zarówno Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej, jak i przewoźnicy niezależni. Nie posiada 
on własnego budynku, a poczekalnia i toalety znajdują się 
na dworcu kolejowym.

W Wałbrzychu po ogłoszeniu upadłości PKS-u teren 
dworca autobusowego również został sprzedany, co 
w konsekwencji doprowadziło do jego likwidacji w roku 
2011 [15]. Obecnie teren, na którym znajdowała się in-
frastruktura związana z funkcjonującym tutaj dworcem 
autobusowym, jest zajmowany przez dwa dyskonty spo-
żywcze (fot. 7). Funkcja transportowa na tym obszarze 
została całkowicie zlikwidowana. W ostatnim czasie poja-
wiają się projekty budowy nowego dworca autobusowego 
mającego powstać przy inwestycji kolejowej, obejmującej 
budowę przystanku kolejowego Wałbrzych Śródmieście. 
Umożliwiłoby to stworzenie w mieście centrum przesiad-
kowego w korzystnej dla pasażerów lokalizacji [16]. 
Sytuacja, jaka wytworzyła się po likwidacji dworca auto-
busowego w Wałbrzychu, pokazuje, że zachodzące współ-
cześnie tendencje w transporcie autobusowym mogą do-
prowadzić do pozbawienia opisywanego rodzaju infra-
struktury nawet ponad 120-tysięczne miasto, będące 
jeszcze kilkanaście lat temu ośrodkiem wojewódzkim. Dla 
pasażerów oznacza to brak dostępu do podstawowych ele-
mentów  miejsc odprawy pasażerów jak: informacja dla 
podróżnych, poczekalnia czy toalety. Efektem jest rów-
nież duże rozdrobnienie punktów odprawy autobusów 
w przestrzeni miasta.
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Miejsca odprawy pasażerów w transporcie autobusowym 
poza dworcami autobusowymi w wybranych miastach  
województwa dolnośląskiego
Wśród opisywanych miast tylko w dwóch odprawa auto-
busów rozpoczynających swoje kursy odbywała się w jed-
nym miejscu. Takie rozwiązanie występuje w Strzegomiu 
i Świdnicy, gdzie w pierwszym z miast przewoźnicy rozpo-
czynają swoje kursy na wybudowanym przez gminę dwor-
cu, natomiast w Świdnicy odprawa autobusów następuje na 
tymczasowych stanowiskach odjazdowych. Sytuacja ta jest 
bardzo korzystna z punktu widzenia pasażerów, którzy nie 
muszą przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi punk-
tami odprawy autobusów. Rozwiązanie to nabiera szcze-
gólnego znaczenia dla podróżnych nie znających topografii 
miasta.

W pozostałych pięciu miejscowościach w przestrzeni 
miejskiej funkcjonuje kilka punktów odprawy pasażerów 
w transporcie autobusowym. W Środzie Śląskiej przewoź-
nicy niezależni rozpoczynają swoje kursy z jednego punktu, 
zlokalizowanego w pobliżu dworca autobusowego. Znaj-
duje się on na placu przylegającym do dyskontu spożyw-
czego i pawilonu handlowego. Do dyspozycji podróżnych 
pozostaje jedynie wiata przystankowa z kilkoma miejscami 
siedzącymi (fot. 8). Pomimo pobliskości dworca autobuso-
wego i centrum miasta punkt odprawy pasażerów dla osób 
nie znających Środy Śląskiej może być trudny do zlokalizo-
wania ze względu na położenie wewnątrz kwartału zabudo-
wy, co powoduje, że jest on słabo widoczny od strony ulicy.

W przypadku odprawy autobusów przewoźników nie-
zależnych w Głogowie oraz Legnicy można znaleźć wiele 
podobieństw. Zarówno w Głogowie, jak i Legnicy główny 
punkt, z którego swoje kursy rozpoczynają przewoźnicy 
niezależni, znajduje się na placu przed dworcem kolejo-
wym. Dodatkowo w przypadku Legnicy wspomniany ele-
ment infrastruktury transportowej funkcjonuje naprzeciw-
ko dworca autobusowego. Oczekujący na autobus pasaże-
rowie, w obydwu omawianych przypadkach, mają do 
swojej dyspozycji jedynie ławki bez wiat, które pozwalały-
by się schronić przed niekorzystnymi warunkami atmosfe-
rycznymi. Poczekalnia czy toalety są dostępne na pobliskich 
dworcach kolejowych oraz dworcu autobusowym w Legnicy. 

Tym samym zauważalna staje się dysproporcja pomiędzy 
cechami jakościowymi infrastruktury związanej z obsługą 
podróżnych na dworcach autobusowych oraz w miejscach, 
z których korzystają przewoźnicy niezależni. Warto zauwa-
żyć, że obecnie ze względu na dynamiczny rozwój przewoź-
ników niezależnych, w mieście takim jak Legnica, dziennie 
więcej autobusów jest odprawianych z punktu przeznaczo-
nego dla przewoźników niezależnych niż z dworca autobu-
sowego obsługującego kursy realizowane przez Przedsię-
biorstwa Komunikacji Samochodowej. 

Ponadto w Głogowie jeden z przewoźników rozpoczyna 
swoje połączenia z przystanku komunikacji miejskiej zloka-
lizowanego na dużym osiedlu mieszkaniowym. Zatrzymuje 
się on również na opisywanym stanowisku odjazdowym 
przed dworcem kolejowym. W Legnicy natomiast, dla czę-
ści przewoźników realizujących połączenia do Głogowa 
i Lubina, początkowym punktem jest przystanek komuni-
kacji miejskiej przy szpitalu wojewódzkim i osiedlu miesz-
kaniowym położonym na wschodnim krańcu miasta. 
Wspomniany przystanek nie dorównuje jednak pod wzglę-
dem liczby kursów punktowi odpraw przewoźników nieza-
leżnych zlokalizowanym przy dworcu kolejowym. 
Marginalne znaczenie – jako początkowe stanowiska odjaz-
dowe w Legnicy – mają także przystanki komunikacji miej-
skiej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej oraz 
przy ulicy Jaworzyńskiej. Wszyscy wspomniani przewoźni-
cy, posiadający punkt początkowy odpraw w peryferyjnych 
obszarach Legnicy, zatrzymują się także w centrum miasta 
na wybranych przystankach komunikacji miejskiej.

Najbardziej skomplikowana sytuacja, biorąc pod uwagę 
miejsca rozpoczynania kursów autobusowych w relacjach 
międzymiastowych, występuje w Wałbrzychu i we Wroc-
ławiu. W pierwszym z miast przyczyną takiego stanu rze-
czy jest w głównej mierze brak dworca autobusowego oraz 
przejęcie zdecydowanej większości rynku połączeń między-
miastowych przez przewoźników niezależnych. W Wał-
brzychu udało się ustalić pięć punktów, z których swoje 
połączenia rozpoczynają przewoźnicy niezależni, jak rów-
nież Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej (rys. 4). 
Wszystkie one znajdują się w pobliżu zlikwidowanego 
dworca autobusowego, tym niemniej ich lokalizacja przy 

Fot. 7. Dyskonty spożywcze na terenie byłego dworca autobusowego w Wałbrzychu
Fot. S. Książek

Fot. 8. Punkt odpraw autobusów przewoźników niezależnych w Środzie Śląskiej
Fot. S. Książek
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kilku ulicach nie ułatwia podróżnym szybkiego odnalezie-
nia właściwego stanowiska odjazdowego. Jest to szczegól-
nie uciążliwe dla osób przyjezdnych, tym bardziej że braku-
je odpowiedniego oznakowania stanowisk. Trzy z pięciu 
przystanków są wykorzystywane jedynie przez przewoźni-
ków wykonujących połączenia międzymiastowe (fot. 9). Na 
dwóch pozostałych zatrzymują się także autobusy komuni-
kacji miejskiej. Na czterech stanowiskach do dyspozycji po-
dróżnych pozostaje wiata przystankowa z miejscami siedzą-
cymi, natomiast jedno stanowisko posiada tylko ławkę. Jest 
ono przeznaczone na potrzeby jednej linii komunikacyjnej 
do Świdnicy. W zdecydowanej większości połączeń między-
miastowych z Wałbrzycha, przewoźnicy wykonujący kursy 
do danej miejscowości odjeżdżają z tego samego przystan-
ku. Wyjątkiem od tej reguły są połączenia do Świdnicy re-
alizowane aż z trzech stanowisk odjazdowych.

Zdecydowanie najwięcej punktów odprawy autobusów, 
na których przewoźnicy rozpoczynają swoje kursy, posiada 
Wrocław. W całym mieście zlokalizowano 13 takich punk-
tów, nie licząc wymienionych już  dwóch dworców autobu-
sowych (rysunek 5). Niektóre z nich są wykorzystywane 
przez przewoźników obsługujących linie o charakterze ko-
mercyjnym, a część przez przedsiębiorstwa przewozowe 
wykonujące kursy na tzw. liniach strefowych. Obszar od-
działywania linii strefowych ogranicza się do gmin ościen-
nych Wrocławia, a ich funkcjonowanie odbywa się na pod-
stawie porozumień międzygminnych zawartych pomiędzy 
gminą Wrocław a danym przewoźnikiem. To właśnie 
w głównej mierze wspomniane linie strefowe oraz linie ko-
munikacji organizowanej przez gminę Kobierzyce przyczy-
niły się w ostatnich latach do dużego rozdrobnienia począt-
kowych punktów odprawy autobusów. Obecnie połączenia 
komercyjne rozpoczynane są tylko na pięciu z trzynastu 
punktów, natomiast przewoźnicy odpowiedzialni na obsłu-
gę linii strefowych i komunikacji autobusowej organizowa-
nej przez gminę Kobierzyce korzystają aż z dziewięciu 
punktów.

W większości stanowiska odjazdowe są wyposażone w wia-
ty przystankowe z miejscami siedzącymi lub przynajmniej 
w ławki. Przeważnie są również dobrze powiązane z innymi 
rodzajami transportu, zlokalizowano je bowiem w pobliżu 
przystanków, pętli komunikacji miejskiej, a czasami także 
stacji kolejowych. Jest to szczególnie zauważalne w przypad-
ku punktów położonych w peryferyjnych obszarach miasta, 
co wymaga ich dobrego skomunikowania z miejskim trans-
portem zbiorowym. Pod względem ich przestrzennego roz-
mieszczenia można zauważyć dwie tendencje. Z jednej stro-
ny skupiają się w centrum, natomiast z drugiej strony widać, 
że lokalizacja punktów położonych peryferyjnie jest ściśle 
powiązana z głównymi arteriami drogowymi wyprowadzają-
cymi ruch z miasta. Poszczególne punkty wykazują duże 
zróżnicowanie pod względem liczby obsługiwanych linii ko-
munikacyjnych. Największy pod tym względem jest punkt 
funkcjonujący przy ulicy Dawida, naprzeciwko tymczasowe-
go dworca autobusowego, wykorzystywany przez przewoź-
ników wykonujących komercyjne połączenia międzymiasto-
we. Składa się on z trzech pojedynczych przystanków usytu-

Fot. 9. Sikorskiego OSiR (po lewej) i Sikorskiego Teatr (po prawej) – przystanki początkowe 
obsługujące największą liczbę połączeń międzymiastowych w Wałbrzychu. Fot. S. Książek

Rys. 4.  
Rozmieszczenie wybranej 
infrastruktury związanej  
z odprawą pasażerów  
w międzymiastowym  
transporcie pasażerskim  
w Wałbrzychu
Źródło: opracowanie własne  
na podstawie badań terenowych  
i rozproszonych źródeł  
internetowych

Rys. 5. Rozmieszczenie wybranej infrastruktury związanej z odprawą pasażerów w między-
miastowym transporcie pasażerskim we Wrocławiu
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych i rozproszonych źródeł internetowych
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Fot. 10. Przystanki przy ul. Dawida – największy punkt odpraw przewoźników niezależnych 
wykonujących komercyjne połączenia międzymiastowe we Wrocławiu. Fot. S. Książek

owanych wzdłuż jednej krawędzi (fot. 10). Niestety, oprócz 
pojedynczych nieza da szonych ławek, pozbawiony jest on 
całkowicie innych udogodnień dla pasażerów.

Powiązania przestrzenne infrastruktury związanej  
z odprawą pasażerów w wybranych miastach  
województwa dolnośląskiego
Bardzo ważnym elementem pozwalającym na prawidłowe 
funkcjonowanie systemu transportowego jest jego inte-
gracja umożliwiająca szybką przesiadkę z jednego środka 
transportu na drugi. Szczególnej wagi integracja nabiera 
w miastach, gdzie funkcjonuje kilka rodzajów transportu 
pasażerskiego. W przypadku wszystkich analizowanych 
miast odległość pomiędzy dworcem autobusowym a naj-
bliższą stacją bądź przystankiem kolejowym nie przekra-
cza z reguły 1000 m, co należy uznać za zadowalającą 
wartość (tab. 3). Najlepiej wypadają pod tym względem 
Głogów (250 m), Legnica (150 m) oraz Wrocław (200 m). 
Najdłuższą drogę do przebycia pomiędzy wspomnianymi 
elementami infrastruktury transportowej mają pasażero-
wie w Środzie Śląskiej (3400 m), gdzie przystanek kolejo-
wy znajduje się na północnych peryferiach miasta, a dwo-
rzec autobusowy jest zlokalizowany w centrum.

 Aby dostać się z dworca autobusowego do centrum, 
rozumianego w tym przypadku jako rynek staromiejski, 
pasażer ma do przebycia odległość od 500 m w Środzie 
Śląskiej do 2000 m we Wrocławiu. Po ukończeniu budo-
wy nowego dworca autobusowego oraz przejścia pod-
ziemnego pomiędzy dworcem autobusowym i kolejowym 
w Świdnicy, droga pomiędzy wspomnianymi punktami 
również zmniejszy się do 500 m. Najczęściej odległość 
z dworca autobusowego do centrum oscyluje w przedziale 
900–1300 m.

Korzystnie należy ocenić powiązania przestrzenne 
głównych punktów odprawy autobusów przewoźników 
niezależnych ze stacjami kolejowymi i dworcami autobu-
sowymi2. W większości miast odległość pomiędzy nimi 
nie przekracza 350 m. Wyjątek od tej reguły stanowi 
Środa Śląska oraz Wałbrzych, gdzie odległość pomiędzy 
głównym punktem odpraw przewoźników niezależnych 
a stacją kolejową wynosi odpowiednio 3500 m i 2000 m. 
Tym samym widać, że pomimo najczęściej słabego zago-
spodarowania miejsc odprawy przewoźników niezależ-
nych są one dobrze skomunikowane z innymi ważnymi 
elementami infrastruktury transportowej. Na dobrym 
poziomie kształtują się również powiązania przestrzenne 
pomiędzy dworcami autobusowymi i głównymi punkta-
mi odpraw przewoźników niezależnych a przystankami 
miejskiego transportu zbiorowego. Wśród miejscowości 
posiadających miejski transport zbiorowy tylko w przy-
padku Świdnicy odległość pomiędzy tymczasowymi sta-
nowiskami odjazdowymi a najbliższym przystankiem ko-
munikacji miejskiej przekracza 500 m.

2 W zestawieniu tym nie uwzględniono miast, w których odprawa wszystkich prze-
woźników odbywa się w jednym miejscu.

Powiązania przestrzenne pomiędzy wybranymi elementami 
infrastruktury związanej z odprawą podróżnych oraz centrami miast

Miasto

Dworzec  
autobusowy  

– stacja  
kolejowa

Dworzec 
autobusowy 
– centrum 
miasta*

Dworzec 
 autobusowy  

– główny punkt 
odpraw przewoźni-
ków niezależnych

Główny punkt 
odpraw  

przewoźników 
niezależnych  

– stacja kolejowa

Głogów 250 m 1300 m 250 m 20 m

Legnica 150 m 900 m 50 m 70 m

Strzegom 1300 m 1100 m

odprawa autobusów 
wszystkich przewoź-
ników jest dokonywa-

na na dworcu 

odprawa autobu-
sów wszystkich 

przewoźników jest 
dokonywana na 

dworcu 

Środa Śląska 3400 m 500 m 150 m 3500 m

Świdnica – 
przystanki 
tymczasowe

700 m 1000 m

odprawa autobusów 
wszystkich przewoź-
ników jest dokonywa-
na na przystankach 

tymczasowych 

odprawa autobu-
sów wszystkich 
przewoźników 

jest dokonywana 
na przystankach 
tymczasowych 

Świdnica – 
budowany 
dworzec 
autobusowy

50 m 500 m

odprawa autobusów 
wszystkich przewoź-
ników ma być doko-
nywana na dworcu 

odprawa autobu-
sów wszystkich 

przewoźników ma 
być dokonywana 

na dworcu 

Wałbrzych**
brak dworca 
autobuso-

wego

brak dworca 
autobusowe-
go (900 m**)

brak dworca  
autobusowego 2000 m**

Wrocław – 
tymczasowy 
dworzec 
autobusowy

200 m 2000 m 150 m 350 m

* za centrum miasta przyjęto rynek staromiejski w każdym z analizowanych miast
** w przypadku Wałbrzycha za punkt odniesienia wybrano przystanki autobusowe Sikorskiego OSiR 

i Sikorskiego Teatr, z których swoje kursy rozpoczyna największa liczba przewoźników niezależnych 
oraz przewoźnicy PKS ze względu na brak dworca autobusowego

Tabela 3

Podsumowanie
Przeprowadzone badania potwierdzają silne przekształce-
nia infrastruktury związanej z odprawą pasażerów w trans-
porcie autobusowym w wybranych do analizy siedmiu 
dolnośląskich miastach. We wszystkich miejscowościach 
w ciągu ostatnich 10 lat dworce autobusowe zostały pod-
dane przebudowie bądź likwidacji. W tym względzie moż-
na wyróżnić kilka odmiennych tendencji. Jedną z nich jest 
łączenie funkcji dworca autobusowego z funkcją handlową, 
co może  zaowocować wzajemnym uzupełnieniem, jak ma 
to miejsce np. w Głogowie lub zmarginalizowaniem funkcji 
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dworca i zdominowaniem przez funkcję handlową, co na-
stąpiło w Legnicy. W najbliższych latach należy się spodzie-
wać kontynuacji tej tendencji w województwie dolnoślą-
skim [17]. W miastach takich jak Strzegom i Świdnica, po 
likwidacji dotychczasowego dworca autobusowego, budo-
wa nowego została zainicjowana przez władze samorządo-
we. Najgorzej sytuacja przedstawia się w miejscowościach, 
w których Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 
wraz z dworcem zostało zlikwidowane, a obszar, na którym 
się on znajdował, całkowicie pozbawiono dotychczasowej 
funkcji. Przykładem może być tutaj Wałbrzych czy nie-
uwzględniony w analizie Dzierżoniów. Pomimo degradacji 
znaczenia i ograniczenia wielkości dworców autobusowych, 
w większości przypadków posiadają one podstawowe, 
z punktu widzenia pasażera, elementy, takie jak: poczekal-
nia, informacja, kasy biletowe czy toalety.

Ważne przekształcenia opisywanej infrastruktury zaszły 
po 1989 roku w wyniku intensywnego rozwoju przewoźni-
ków niezależnych świadczących usługi przewozowe w komu-
nikacji regularnej. Często odjeżdżając z innych miejsc niż 
dworce autobusowe, przyczynili się oni do zwiększenia liczby 
punktów, z których jest dokonywana odprawa autobusów. 
Szczególnie silne rozproszenie tychże punktów ma miejsce 
w Wałbrzychu i Wrocławiu. Z kolei Strzegom i Świdnica są 
przykładami miast, w których odprawa wszystkich przewoź-
ników autobusowych odbywa się w jednym miejscu. 
Wspomniane punkty odpraw przewoźników niezależnych 
najczęściej są pozbawione podstawowych elementów wpły-
wających na komfort korzystających z nich podróżnych. 
Ograniczają się one do wiat przystankowych i ławek, pomi-
mo większego natężenia odjeżdżających z nich autobusów 
niż ma to obecnie miejsce na dworcach autobusowych.

Pomimo wielu niekorzystnych tendencji, jakie nastąpiły 
w przypadku opisywanego zjawiska, należy pozytywnie 
ocenić powiązania przestrzenne poszczególnych elementów 
infrastruktury związanej z odprawą pasażerów w różnych 
rodzajach transportu. Przeważnie dworce autobusowe, sta-
cje kolejowe, główne punkty odprawy przewoźników nie-
zależnych, centra miast i przystanki komunikacji miejskiej 
są zlokalizowane w niewielkiej odległości od siebie. W nie-
których miastach występuje rozproszenie miejsc, z których 
rozpoczynają swoje kursy przewoźnicy niezależni, co nieko-
rzystnie wpływa na integrację transportu autobusowego 
i jest szczególnie kłopotliwe dla pasażerów nie znających 
dobrze topografii danego miasta.

Przekształcenia infrastruktury związanej z odprawą pa-
sażerów w transporcie autobusowym są w dużej mierze 
konsekwencją procesu liberalizacji i deregulacji, jaka nastą-
piła w Polsce w ostatnich dwudziestu kilku latach. Dodat-
kowo zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza po 
1989 roku całkowicie zmieniła otoczenie zewnętrzne, w ja-
kim przyszło funkcjonować transportowi pasażerskiemu, 
co również wywarło wpływ na dotychczas istniejącą infra-
strukturę. Opisywane procesy zachodziły i nadal zachodzą 
nie tylko w województwie dolnośląskim, ale także w in-
nych regionach kraju, zarówno w miastach wojewódzkich, 
jak i mniejszych miejscowościach [18, 19].
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