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Ramowa oferta dla „Sponsora strategicznego” 

czasopisma Przegląd Komunikacyjny

Sponsor strategiczny zawiera umowę z wydawcą czasopisma na okres roku kalendarzowego z możliwością przedłużenia na kolejne lata. 
Uprawnienia wydawcy do zawierania umów posiada Zarząd Krajowy SITK w Warszawie.

Przegląd Komunikacyjny oferuje dla sponsora strategicznego następujące świadczenia:
 ! zamieszczenie logo sponsora w każdym numerze,
 ! zamieszczenie reklamy sponsora w jednym, kilku lub we wszystkich numerach,
 ! publikacja jednego lub kilku artykułów sponsorowanych,
 ! publikacja innych materiałów dotyczących sponsora,
 ! zniżki przy zamówieniu prenumeraty czasopisma.

Możliwe jest także zamieszczenie materiałów od sponsora na stronie internetowej czasopisma.
Przegląd Komunikacyjny ukazuje się jako miesięcznik.
Szczegółowy zakres świadczeń oraz detale techniczne (formaty, sposób i terminy przekazania) są uzgadniane indywidualnie.

Osoba kontaktowa w tej sprawie: 
Hanna Szary

hanna.szary@sitkrp.org.pl
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, tel.: (22) 827 02 58, 506 116 966

Cena za świadczenia na rzecz sponsora uzależniana jest od uzgodnionych szczegółów współpracy. Zapłata może być dokonana jednorazowo 
lub w kilku ratach (na przykład kwartalnych). Część zapłaty może być w formie zamówienia określonej liczby prenumerat czasopisma.

Podstawowe informacje dla Autorów artykułów

„Przegląd Komunikacyjny” publikuje artykuły związane z szeroko rozumianym transportem oraz infrastrukturą transportu. Obejmuje to zagadnienia techniczne, ekono-
miczne i prawne. Akceptowane są także materiały związane z geografią, historią i socjologią transportu.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu publikacji prosimy o zastosowa-

nie się do poniższych wymagań dotyczących nadsyłanego materiału:

1.  Tekst artykułu powinien być napisany w jednym z ogólnodostępnych progra-
mów (np. Microsoft Word). Wzory i opisy wzorów powinny być wkomponowa-
ne w tekst. Tabele należy zestawić po zakończeniu tekstu. Ilustracje (rysunki, 
fotografi e, wykresy) najlepiej dołączyć jako oddzielne pliki. Można je także wsta-
wić do pliku z tekstem po zakończeniu tekstu. Możliwe jest oznaczenie miejsc 
w tekście, w których autor sugeruje wstawienie stosownej ilustracji lub tabeli. 
Obowiązuje odrębna numeracja ilustracji (bez rozróżniania na rysunki, fotogra-
fi e itp.) oraz tabel.

2.  Całość materiału nie powinna przekraczać 12 stron w formacie Word (zalecane 
jest 8 stron). Do limitu stron wlicza się ilustracje załączane w odrębnych plikach 
(przy założeniu że 1 ilustracja = ½ strony).

3.  Format tekstu powinien być jak najprostszy (nie stosować zróżnicowanych styli,  
wcięć,  podwójnych i wielokrotnych spacji itp.). Dopuszczalne jest pogrubienie, 
podkreślenie i oznaczenie kursywą istotnych części tekstu, a także indeksy górne 
i dolne. Nie stosować przypisów.

4.  Nawiązania do pozycji zewnętrznych - cytaty (dotyczy również podpisów ilu-
stracji i tabel) oznacza się numeracją w nawiasach kwadratowych [...]. Numera-
cję należy zestawić na końcu artykułu (jako „Materiały źródłowe”). Zestawienie 
powinno być ułożone alfabetycznie. 

5.  Jeżeli Autor wykorzystuje materiały objęte nie swoim prawem autorskim, powi-
nien uzyskać pisemną zgodę właściciela tych praw do publikacji (niezależnie od 
podania źródła). Kopie takiej zgody należy przesłać Redakcji.

Artykuły wnoszące wkład naukowy w dyscyplinę inżynieria lądowa i transport podle-

gają procedurom recenzji merytorycznych zgodnie z wytycznymi MNiSW, co pozwala 

zaliczyć je, po opublikowaniu, do dorobku naukowego oraz uwzględnić w ewaluacji 

jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392). Liczba uwzględnianych punktów w 

ewaluacji osiągnięć naukowych wynosi 5.

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzen-

tów spoza jednostki. Zasady kwalifi kowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny 

formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

czasopisma lub w każdym numerze czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczegól-

nych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku (w ostatnim numerze oraz na 

stronie internetowej) czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzen-

tów współpracujących. 

Przygotowany materiał powinien obrazować własny wkład badawczy autora. Redak-

cja wdrożyła procedurę zapobiegania zjawisku Ghostwriting (z „ghostwriting” mamy 

do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez 

ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w 

podziękowaniach zamieszczonych w publikacji). Tekst i ilustracje muszą być orygi-

nalne i niepublikowane w innych miejscach (w tym w internecie). Możliwe jest za-

mieszczanie artykułów, które ukazały się w materiałach konferencyjnych i podobnych 

(na prawach rękopisu) z zaznaczeniem tego faktu i po przystosowaniu do wymogów 

publikacyjnych „Przeglądu Komunikacyjnego”.

Artykuły publikowane w „Przeglądzie Komunikacyjnym” dzieli się na: „wnoszące wkład naukowy w dziedzinę transportu i infrastruktury transportu” oraz 

„pozostałe”. Prosimy Autorów o deklarację (w zgłoszeniu), do której grupy zaliczyć ich prace.

Materiały do publikacji: zgłoszenie, artykuł oraz oświadczenie Autora, należy przesyłać w formie elektronicznej na adres redakcji:

Redakcja pisma oferuje objęcie patronatem medialnym konferencji, debat, seminariów itp. 
Ceny są negocjowane indywidualnie w zależności od zakresu zlecenia. Możliwe są atrakcyjne upusty. Patronat obejmuje:

• ogłaszanie przedmiotowych inicjatyw na łamach pisma,
• zamieszczanie wybranych referatów / wystąpień po dostosowaniu ich do wymogów redakcyjnych,
• publikację informacji końcowych (podsumowania, apele, wnioski),
• kolportaż powyższych informacji do wskazanych adresatów.

www.transportation.overview.pwr.edu.pl

artykuly@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko autora, adres mailowy oraz adres do tradycyjnej korespondencji, miejsce zatrudnienia, zdjęcie, tytuł artykułu oraz streszczenie 
(po polsku i po angielsku) i słowa kluczowe (po polsku i po angielsku). Szczegóły przygotowania materiałów oraz wzory załączników dostępne są ma stronie:

 www.transportation.overview.pwr.edu.pl
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W numerze

Innowacyjny (nieznacznie) pojazd 

dla naziemnego transportu miejskiego

 

Maciej Kruszyna  4

Oznakowanie i wykorzystanie 

parkingów Kiss & Ride

Krzysztof Gasz 12

Bocznice kolejowe jako generator 

ładunków w świetle uregulowań 

prawnych

Mieczysław Kornaszewski, Przemysław 
Ciszak, Henryk Zielaskiewicz 20

Szanowni P.T. Czytelnicy

Przekazujemy kolejny numer Przeglądu Komunikacyjnego jest to pierwszy numer w 2020 roku. Jest on 

poświęcony innowacyjnemu transportowi zbiorowemu oraz kształtowaniu mobilności w aglomera-

cjach miejskich. W pierwszym artykule Autor proponuje koncepcję tramwaju miejskiego wykorzystujące-

go system tramwajowy (pobór prądu i wydzielone torowiska) ale z możliwością opuszczenia torowiska i 

korzystania z akumulatorów lub stacji ładowania. Pozwoli to na wydłużenie istniejących tras i doprowa-

dzenie taboru do gęsto zaludnionych osiedli. Autor pokazuje możliwość zastosowania takiego rozwią-

zania na przykładzie Wrocławia. W kolejnym artykule Autor zajmuje się parkingami typu Kiss and Ride 

w tym oznakowaniem tych parkingów. Istota tych parkingów polega na krótkim postoju i podwiezieniu 

pasażera do węzła przesiadkowego np. komunikacji zbiorowej. Autor przeprowadził badania mające na 

celu ustalenie czasów postoju pojazdów na tych parkingach na przykładzie Wrocławia. Pomiary wy-

kazały, że parkingi te nie zawsze spełniają swoje funkcje z powodu wykorzystania przez kierowców do 

dłuższych nieuzasadnionych postojów. W kolejnym artykule Autorzy zaprezentowali uwarunkowania 

funkcjonowania transportu kolejowego w Polsce. W szczególności zajęli się problematyką lepszego wy-

korzystania bocznic kolejowych w celu efektywnego ich wykorzystania, poprzez zmianę m.in. przepisów, 

dla rozwoju kolejowej infrastruktury ładunkowej.  W numerze także przegląd prasy z zakresu transportu 

i infrastruktury transportowej.   

Życzę naszym czytelnikom dobrej lektury.

 Redaktor Naczelny 

Prof. Antoni Szydło
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Nowy Międzynarodowy Dworzec 
Autobusowy w Katowicach 
zaskoczył mieszkańców. To Centrum 
Przesiadkowe Sądowa
JPP, Dziennik Zachodni, 1.02.2020

Nowy dworzec autobusowy w Kato-
wicach jest już gotowy! Wygląda zu-
pełnie inaczej - i lepiej - niż dworzec 
PKS przy ulicy Skargi, do którego przy-
wykli podróżni. W piątek, 31 stycznia 
rozpoczęły się odbiory techniczne 
przy Centrum Przesiadkowym "Sądo-
wa". Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, węzeł przesiadkowy wraz 
z dworcem autobusowym będzie 
można otwierać. Przypomnijmy, że 
budowa przedłużyła się m.in. przez 
konieczność wybudowania schodów 
na dach olbrzymiej wiaty nad perona-
mi autobusowymi. Schody są już go-
towe, a węzeł zgłoszono do odbioru. 
Dodajmy, że „Sądowa” to Międzynaro-
dowy Dworzec Autobusowy w Kato-
wicach (...).

Pechowa S1 w Sosnowcu. GDDKiA 
czeka na uchwalenie budżetu. Poseł 
z Sosnowca czeka na odpowiedź z 
ministerstwa 
Anna Dziedzic, Dziennik Zachodni, 
30.01.2020

Chociaż Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad krok po kroku 
modernizuje i ogłasza przetargi na 
budowę nowych odcinków drogi eks-
presowej S1, to wciąż nie ma dobrych 
wieści dla władz Sosnowca. Przebu-
dowa sosnowieckiego odcinka S1 
wciąż w zawieszeniu. GDDKiA czeka 
na uchwalenie budżetu państwa. So-
snowiecki odcinek drogi ekspresowej 
S1 to trasa pełna łat i nierówności. 
Jednak każdy, kto tędy jedzie na pew-
no zwraca uwagę na ogromny ruch, 
zwłaszcza wielkich i ciężkich tirów, 
które tędy dojeżdżają do pobliskich 
magazynów i centrów logistycznych. 
To bardzo ruchliwa i popularna wśród 
kierowców trasa na Bielsko-Białą i 
Warszawę czy do lotniska w Pyrzowi-
cach (...).

Nowy Dworzec Autobusowy w 
Katowicach. Z "Sądowej" 
do centrum będą kursowały 
bezpłatne autobusy
JPP, Dziennik Zachodni, 30.01.2020

Między Centrum Przesiadkowym „Są-
dowa” a dworcem PKP w Katowicach 
mają kursować bezpłatne autobusy. 
- Jesteśmy w trakcie rozmów z ZTM 
- przyznają urzędnicy. Przypomnij-
my, że „Sądowa” to Międzynarodowy 
Dworzec Autobusy w Katowicach. 
Węzeł powstał na działce między uli-
cami Sądową i Goeppert – Mayer, w 
odległości nieco ponad pół kilometra 
od dworca kolejowego (...).

Linia kolejowa Tarnowskie Góry-
Opole powróci? Radni poparli 
projekt uchwały
Szymon Bijak, Dziennik Zachodni, 
30.01.2020

Radni Rady Miejskiej podjęli decyzję 
i jednogłośnie przegłosowali apel w 
sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 
144 Tarnowskie Góry – Opole oraz 
połączenia jej z linią 182 do Pyrzowic 
(...). Wskazywali, że to połączenie jest 
potrzebne z uwagi na uczniów, którzy 
mogliby być receptą na niż demogra-
fi czny w szkołach średnich w mieście, 
a także studentów - wówczas bez 
przeszkód podróżowaliby do Opola 
i Katowic, czyli ważnych ośrodków 
edukacji. Natomiast połączenie z linią 
na lotnisko ułatwiłoby życie turystów, 
którzy chętnie wylatują w inne zakątki 
świata (...).

Sosnowiec dostanie 30 mln zł na 14 
nowych autobusów elektrycznych. 
30 stycznia podpisanie umowy
AD, Dziennik Zachodni, 30.01.2020

W Centrum Unijnych Projektów Trans-
portowych w Warszawie 30 stycznia 
przedstawiciele Sosnowca podpisują 
umowę na dofi nansowanie do za-
kupu elektrycznych autobusów dla 
tego miasta. PKM Sosnowiec bowiem 
zamierza kupić 14 nowych elektrycz-

nych autobusów. Sosnowiec znalazł 
się wśród 13 wybranych w całej Pol-
sce miast, które otrzymają pieniądze 
na zakup tych pojazdów. PKM Sosno-
wiec otrzymał blisko 30 milionów zło-
tych netto dofi nansowania, co stano-
wi 85 procent całego, wartego prawie 
36,5 mln zł projektu (...).

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe 
coraz bardziej popularne. To był 
rekordowy rok
Szymon Bijak, Dziennik Zachodni, 
29.01.2020

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe 
przeżywają renesans popularności. 
Ubiegły rok był pod względem cho-
ciażby liczby pasażerów iście rekor-
dowy. Stowarzyszenie podsumowało 
2019 rok, który był niezwykle udany. 
Na samym początku przytoczmy parę 
najważniejszych liczb. 202 pociągi, 21 
292 pasażerów, ok. 3000 przewiezio-
nych rowerów, łącznie 4,5 tys. prze-
jechanych kilometrów - to wszystko 
udało się w zaledwie 50 dni (...).

Autostrada A4 Katowice - Kraków: 
opłaty i zniżki. Kierowcy z Autopay, 
A4Go i Telepass płacą niższe stawki 
za przejazd
Dorota Niećko, Dziennik Zachodni, 
29.01.2020

Opłaty na autostradzie A4 uległy 
zmianie. Ile kosztuje przejazd auto-
stradą A4? Kierowcy, którzy jadą auto-
stradą Katowice - Kraków, mogą spo-
ro zaoszczędzić na punktach poboru 
opłat. Od 1.01.2020 na autostradzie 
A4 z Katowice do Krakowa obowiązu-
ją nowe stawki za przejazd. Kierowcy 
powinni się cieszyć, bo stawki opłat 
za przejazd autostradą A4 są niższe. 
Ale nie dla wszystkich. Mniej zapłacą 
kierowcy, którzy korzystają z aplikacji 
Auropay lub urządzenia A4Go. Ci, któ-
rzy na bramkach pobierają bilet, za-
płacą tyle samo co wcześniej. Obniż-
ka to promocja, obowiązuje do końca 
marca 2020 (...).
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Gigantyczna makieta kolejowa na 
Politechnice Śląskiej w Katowicach! 
To najnowocześniejsza tego typu 
pracownia w Polsce
JPP, Dziennik Zachodni, 27.01.2020

Na Wydziale Transport Politechni-
ki Ślaskiej w Katowicach ofi cjalnie 
otwarto Pracownię Nowoczesnych 
Systemów Prowadzenia Ruchu Kole-
jowego. Jest tu makieta kolejowa w 
skali HO z ośmioma stacjami, dwo-
ma wiaduktami, mijanką i łącznie 350 
metrami torowiska, po którym może 
jeździć aż 12 pociągów. To najnowo-
cześniejsza tego typu pracownia w 
Polsce (...). W pracowni znajduje się 
olbrzymia makieta kolejowa w skali 
H0 (1:87) i rzeczywiste komputerowe 
urządzenia sterowania ruchem kole-
jowym. Jest tu 350 metrów torowiska, 
255 semaforów, 102 blokady liniowe, 
115 zwrotnic, dwa wiadukty, 3 po-
sterunki odgałęźne, jedna mijanka i 
osiem stacji, a do tego sześć kompu-
terowych stanowisk sterowania i jed-
no komputerowe stanowisko nadzo-
ru (...).

ITS oznacza przebudowę 40 
skrzyżowań w Tychach. Szykuje się 
prawdziwa rewolucja na ulicach 
miasta
RED, Dziennik Zachodni, 22.01.2020

ITS to projekt, który w Tychach ma 
podpowiadać kierowcom, jak ominąć 
korek i informować o innych utrud-
nieniach oraz niebezpieczeństwach. 
Będą miejsca pomiarów prędkości. 
Będzie przebudowa prawie 40 skrzy-
żowań w mieście. "Sercem całego 
systemu będzie centrum sterowania 
ruchem w pomieszczeniach tyskiego 
stadionu. Tam będą gromadzone bie-
żące informacje o ruchu drogowym, 
tam też będzie główny ośrodek moni-
torowania ruchu przez system kamer. 
Gdy np. dojdzie do wypadku, system 
natychmiast umożliwi wyświetlenie 
komunikatu o utrudnieniach na tabli-
cach w wybranych punktach miasta." 
- czytamy w komunikacie z UM Tychy 
(...).

Generalny Pomiar Ruchu 2020. Ile 
pojazdów jeździ po drogach liczy 
GDDKiA. Dane dla woj. śląskiego: 
zatłoczone drogi i liczba aut
Dorota Niećko, Dziennik Zachodni, 
28.01.2020

Zaczął się Generalny Pomiar Ruchu. 
GDDKiA policzy wszystkie pojazdy 
na autostradach, drogach krajowych 
i ekspresówkach i dowiemy się, któ-
re trasy są najbardziej zatłoczone w 
Polsce. Taki pomiar jest prowadzony 
co 5 lat. Pomiary będą wykonywane 
w 2285 punktach. Po poprzednim po-
miarze okazało się, wśród najbardziej 
zatłoczonych dróg była trasa S86 Ka-
towice -Sosnowiec i A4 w Katowicach 
(...).

PKS w Nysie dostał 7 nowych 
autobusów. Pasażerowie się cieszą
Krzysztof Strauchmann, nto.pl, 
3.02.2020

Nyski PKS wypuszcza na linie powia-
towe 7 nowiutkich autobusów cze-
skiego producenta. Pasażerów, także 
osoby niepełnosprawne, czeka kom-
fortowa jazda. Nowe autobusy zostały 
kupione przez powiat i przekazane w 
bezpłatne użytkowanie powiatowej 
spółce komunikacyjnej. Będą kurso-
wać na liniach o charakterze użytecz-
ności publicznej, zatwierdzonych w 
planie transportowym. Zobaczymy 
je głównie na tych najbardziej popu-
larnych trasach z Nysy do Głuchołaz, 
Otmuchowa i Paczkowa, ale w mia-
rę potrzeb spółka będzie ich używać 
także na innych kierunkach (...).

Autobusy elektryczne w Opolu. 
Miasto podpisało umowę na 
do6 nansowanie zakupu pojazdów
Piotr Guzik, nto.pl, 30.01.2020

Zakup pięciu autobusów elektrycz-
nych oraz potrzebnej infrastruktury 
ma kosztować około 20 mln zł. Opole 
otrzyma na ten cel 14 mln zł dofi nan-
sowania. Umowę podpisano w re-
sorcie infrastruktury. Opole uzyskało 

dofi nansowanie zakupu autobusów 
elektrycznych na drodze konkur-
su organizowanego przez Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych. 
W puli było około 300 mln zł. Projekt 
zgłoszony przez Opole uzyskał 2. 
miejsce w rankingu wszystkich zgło-
szonych do konkursu. Lepszy był tylko 
ten przygotowany przez Szczecin (...).

Północna obwodnica Kędzierzyna-
Koźla. Coraz bliżej do rozpoczęcia 
budowy drogi. Jest wniosek o 
zezwolenie na realizację inwestycji
Sławomir Draguła, nto.pl, 28.01.2020

Północna obwodnica Kędzierzyna-
-Koźla ma być gotowa pod koniec 
2022 roku. Opolska GDDKiA złożyła 
właśnie wniosek o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID), który umożliwi roz-
poczęcie jej budowy (...). Północna 
obwodnica Kędzierzyna–Koźla w cią-
gu drogi krajowej nr 40 będzie miała 
14 kilometrów, zaczynie się na wyso-
kości os. Piastów, na istniejącym już 
dwujezdniowym odcinku obwodnicy 
i pobiegnie nowym śladem do drogi 
krajowej nr 40 już na terenie woje-
wództwa śląskiego (...).

S11 na Opolszczyźnie będzie jak 
autostrada. Wybrano już przebieg 
obejścia Kluczborka i Byczyny
Mirosław Dragon, nto.pl, 22.01.2020

Ustalony został przebieg planowanej 
drogi ekspresowej S11 na północy 
Opolszczyzny. Trasa będzie obwod-
nicą dla Olesna, Kluczborka i Byczy-
ny. Pojawiły się już jednak pierwsze 
protesty mieszkańców. Droga eks-
presowa S11 będzie dla północnej 
Opolszczyzny tym, czym dla centrum 
województwa jest autostrada A4 - 
magnesem dla inwestorów. Będzie to 
droga ekspresowa z dwoma pasami 
w każdym kierunku ruchu. Przez lata 
S11 była tylko w planach. To jednak 
wkrótce się zmieni (...).
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Geneza pomysłu – 

uwarunkowania

W dużych (na skalę polską) miastach 

konieczna jest hierarchizacja sieci 

transportu publicznego. Przewozy 

w aglomeracji (miasto rdzeniowe – 

otoczenie) oraz najważniejsze rela-

cje w mieście obsługiwać powinny 

„linie główne” [2] o specyfi cznym 

przebiegu oraz wysokim standar-

dzie usługi. Poprzez standard ob-

sługi rozumie się zarówno wysoką 

prędkość handlową, jak i zdolność 

przewozową. W tym drugim aspek-

cie istotne są: duża liczba kursów 

(częstotliwość) oraz stosowna po-

jemność taboru. W dalszych rozwa-

żaniach pominięty jest aspekt kolei 

miejskich, typu metro, SKM, Light 

Rail stanowiących odrębny segment 

podróży. Treść artykułu koncentruje 

się w segmencie „naziemnego trans-

portu miejskiego” tradycyjnie obsłu-

giwanego tramwajami, trolejbusami 

lub autobusami. Taki segment jest 

wyłączny w miastach średniej wiel-

kości, a występuje też w większych i 

największych jako uzupełnienie ko-

lei miejskich. Środki naziemne mają 

niższe prędkości handlowe niż ko-

lej miejska, choć można uzyskiwać 

przyzwoite wartości dzięki separa-

cji (najczęściej poziomej) tras oraz 

nadawaniu priorytetów w sygnaliza-

cji. Atutem tego segmentu jest bar-

dzo dobra dostępność i możliwość 

penetracji obszarów zabudowy.

 Środki „tradycyjne”, jak tramwaj, 

trolejbus i autobus przeszły w swo-

jej historii wiele zmian. Wprowadza 

się na rynek liczne innowacje, w tym 

proponując pojazdy hybrydowe o 

różnych formach trakcji, napędu, 

czy nawierzchni. Bardzo zróżnico-

wane są gabaryty takich pojazdów, 

przy czym nie można już dziś czytel-

nie rozdzielać: wszystkie tramwaje 

są dłuższe, a autobusy / trolejbu-

sy krótsze. Przegląd najnowszych 

rozwiązań podano w dalszej części 

artykułu, natomiast tutaj formułuje 

się uwarunkowania dla pojazdu w 

segmencie naziemnego transportu 

miejskiego efektywnego w syste-

mie linii głównych z uwzględnie-

niem specyfi ki miast polskich, ale na 

tle rozwiązań z Europy i nie tylko.

 Otóż, pojazd dla linii głównych 

musi mieć dużą pojemność. Pojem-

Streszczenie: W artykule przedstawiono propozycję skonstruowania pojazdu dla naziemnego transportu miejskiego wykorzystującego 
system tramwajowy (pobór prądu z sieci trakcyjnej, wydzielone torowiska), ale z możliwością opuszczania torowiska i korzystania z akumula-
torów lub stacji ładowania. Pozwoli to na tymczasowe lub docelowe wydłużanie istniejących tras i doprowadzenie wielkopojemnego taboru 
do gęsto zabudowanych osiedli. Na bazie przeglądu nowoczesnych rozwiązań sformułowano tezę że opracowanie (nieznacznie) innowa-
cyjnego pojazdu jest „na wyciągnięcie ręki”. Pokazano możliwości wprowadzenia nowego taboru na przykładzie wrocławskim. Niemniej, 
proponowane rozwiązanie może być atrakcyjne także dla innych, co najmniej polskich miast.

Słowa kluczowe: Tramwaj; Trolejbus; Autobus elektryczny, Innowacje

Abstract: The article presents a proposal for constructing a vehicle for urban ground transport using a tram system (current consumption 
from the catenary, separate tracks), but with the option of leaving the track and using batteries or charging stations. This
will allow for temporary or target extension of existing routes and for bringing large-scale rolling stock to densely built-up housing
estates. Based on the review of modern solutions, the thesis was formulated that the development of an (slightly) innovative vehicle
is "at your fi ngertips." The possibilities of introducing new rolling stock were shown on the example of Wroclaw. Nevertheless, the
proposed solution may also be attractive to other, at least Polish cities.

Keywords: Tram; Trolleybus; Electric bus, Innovation
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ność wyraża się w liczbie pasażerów, 

niemniej z uwagi na rożne normaty-

wy odnośnie zapełnienia 1m2 oraz 

odmienne proporcje pomiędzy 

miejscami siedzącymi a stojącymi, 

kompleksowe porównywanie po-

szczególnych pojazdów jest trudne. 

Dla uproszczenia rozważań ope-

ruje się dalej długością pojazdów, 

przyjmując że im dłuższa jednost-

ka tym większą ma pojemność. Do 

niedawna warunek dużej pojem-

ności spełniały wyłącznie tramwaje, 

których wieloczłonowe (a dawniej 

wielo-wagonowe) pociągi oferowa-

ły długości powyżej 30 m, a nawet 

w granicach 45 m. Należy dodać, że 

najdłuższe tramwaje Świata kursują 

w Budapeszcie, „Urbos” to produkt 

fi rmy CAF i ma prawie 56 m; w Pol-

sce najdłuższe są „Krakowiaki” o dłu-

gości prawie 43 m (produkcji PESA).

 Autobusy i trolejbusy przegubo-

we (trzyosiowe) o długościach rzę-

du 18 m wyraźnie odstawały w ta-

kim rankingu. Przyjmijmy, wstępnie, 

że efektywny pojazd w rozpatrywa-

nym tu segmencie powinien być 

dłuższy niż 18 m.

 Kolejny aspekt, to sprawa napę-

du (paliwa). Pożądane są pojazdy 

elektryczne. Na przykład w Ustawie 

[5] zapisano w artykule 35 że: „jed-

nostka samorządu terytorialnego, z 

wyłączeniem gmin i powiatów, któ-

rych liczba mieszkańców nie prze-

kracza 50 000, zapewnia, aby udział 

pojazdów elektrycznych we $ ocie 

użytkowanych pojazdów w obsługu-

jącym ją urzędzie wynosił co najmniej 

30% liczby użytkowanych pojazdów”. 

Oczywiście, z uwagi na dbałość o 

środowisko miejskie, pożądany jest 

wyższy udział pojazdów elektrycz-

nych. Niektóre miasta osiągają już 

100%. Niska podłoga, liczne drzwi, 

duże okna, klimatyzacja i udogod-

nienia typu ładowarki USB, panele 

informacyjne, praktyczny system bi-

letowy (np. typu „wejście – wyjście”) 

to elementy które stają się już stan-

dardem w transporcie publicznym i 

jako takie nie wymagają tu szersze-

go komentarza.

 Istotne są też uwarunkowania 

systemowe i fi nansowe. Te pierwsze 

oznaczają dylemat wprowadzania / 

modyfi kacji nowych rozwiązań do 

istniejących. Nowy / dodatkowy ta-

bor inny niż dotychczas używany 

wymaga szeregu inwestycji (sieć, 

zasilanie, zaplecze, personel). Koeg-

zystencja różnych rozwiązań rodzi 

czasem problemy techniczne (np. 

krzyżowanie trakcji). 

 Odnośnie uwarunkowań fi nanso-

wych należy podnieść aspekt kosz-

tów rozbudowy infrastruktury (trasy, 

tabor, zaplecze) istotny w świetle 

uwarunkowań polskich miast (zob. 

raport ZGT TOR [4]). Zatem w stu-

diach nad rozwojem miejskiego sys-

temu transportu należy uwzględnić 

kompleks uwarunkowań oznaczają-

cych bilans kosztów i korzyści. Wy-

bierać koncepcje najbardziej efek-

tywne oraz wpisujące się w sytuację 

obecną. W uproszczeniu można 

przyjąć postulat jak największego 

wykorzystania istniejących zasobów 

i oszczędnego wprowadzania mody-

fi kacji (zostanie to rozwinięte dalej).

Przegląd najnowszych rozwiązań 

oraz trendy

W artykule skoncentrowano się na 

próbie wskazania taboru (pojazdu) 

optymalnego dla szybkiego tempa 

rozwoju sieci naziemnego transpor-

tu zbiorowego dla polskich miast. 

Przegląd najnowszych rozwiązań 

oraz trendów wykonany jest pod 

kątem sformułowanych wyżej uwa-

runkowań.

 W pierwszej kolejności warto 

wskazać na długie autobusy: cztero-

osiowe, trzyczłonowe i dwuprzegu-

bowe. Nie zawsze są to pojazdy wy-

łącznie elektryczne. Na przykład w 

francuskim Metzu, w roku 2013 uru-

chomiono system „Mettis” bazujący 

na autobusach częściowo elektrycz-

nych (silnik jest typu hybrydowego), 

o długości 23,8 m, producent: Van 

Hool, Belgia. Ilustracja 1 prezentu-

je taki autobus na wydzielonej tra-

sie w centrum miasta. Jednymi z 

pierwszych długich autobusów były 

pojazdy „Phileas” (najpierw w holen-

derskim Eindhoven, następnie w 

Korei Południowej, Turcji, Izraelu), co 

ciekawe pierwotnie planowane jako 

pojazdy autonomiczne.  Ilustracja 2 

pokazuje Plileasa systemu Metrobus 

w Istanbule. Wielu wiodących pro-

ducentów autobusów ma w swojej 

1. Autobus Mettis w Metzu (street view)
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ofercie podobnie duże jednostki 

(Mercedes, Scania, …).

 Kolejny trend w produkcji au-

tobusów to pojazdy w pełni elek-

tryczne. Na przykład przegubowy 

Volvo 7900 Electric jest dostępny 

w dwóch długościach: 18 i 18,7 m. 

W pierwszym wypadku pomieści 

150 pasażerów (ilustracja 3). Zasila-

ny jest przez dwa silniki elektryczne 

produkowane przez Volvo o mocy 

200 kW. Zamontowano w nim ba-

terie o pojemności prawie 400 kWh. 

W zależności od potrzeb klienta 

szwedzki producent może umoż-

liwić ładowanie zarówno poprzez 

stacje szybkiego ładowania na trasie 

(OppCharge), jak i przez ładowarki 

stacjonarne [6].

 Ciekawe są niekonwencjonal-

ne wersje tramwajów, na przykład 

rozwiązanie „tramway sur pneus”. 

Sieci tramwaju „na kołach gumo-

wych” są popularne zwłaszcza we 

Francji (system Translohr opracowa-

ny przez Lohr Industrie z Francji, a 

obecnie we własności konsorcjum 

Alstom Transport z Fonds Stratégi-

que d'Investissement jako „newTL”. 

Jest stosowany w otoczeniu Paryża 

i w Clermont-Ferrand we Francji, w 

Medellín, Kolumbia, Tianjin i Szan-

ghaju, Chiny oraz w Wenecji-Mestre 

i Padwie we Włoszech. Mapa 4 po-

kazuje aktualny stan tras tramwa-

jowych w Ile-de-France (Paryż plus 

otoczenie). Większość z prezento-

wanych linii powstała w XXI wieku 

(por. z [1]). Linie: T5 i T6 funkcjonu-

ją w opisanej wyżej formie. Ilustra-

cja 5 pokazuje tramwaj na kołach 

gumowych linii T6 w Chatillon (Ile-

-de-France). Podobne rozwiązania 

zastosowano w innych miastach. 

W Caen od roku 2002 szyna prowa-

dząca służy jako przewód zwrotny 

dla prądu (na terenie zajezdni poru-

sza się z napędem diesla). W Nancy, 

od roku 2000 sieć napowietrzna na 

części trasy jest typu trolejbusowe-

4. Trasy tramwajowe w Ile de France

3. Autobus Volvo 7900 Electric ([6])

2. Autobus Phileas w Istanbule (street view)
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go (dwa przewody), reszta bez sieci 

napowietrznej.

 Pojawia się problem zapewnie-

nia zasilania przy rezygnacji z sieci 

trakcyjnej (co jest atrakcyjne szcze-

gólnie w centralnych, zabytkowych 

częściach miast). W Bordeaux tram-

waj na śródmiejskiej części tras nie 

korzysta z sieci napowietrznej. Jest 

zasilany systemem „naziemnym” 

(aktywowanym w momencie prze-

jazdu tramwaju). Jest to rozwiązanie 

fi rmy Alstom o nazwie APS (ilustra-

cja 6). Podobnie jest w Nicei (Nice), 

Orleanie, Reims i Tours. Natomiast 

w Saragossie (Zaragoza) cześć trasy 

tramwajowej bez sieci trakcyjnej ma 

zasilanie z akumulatorów (ilustra-

cja 7).

 Podobne rozwiązania dotyczą 

także trolejbusów. W Opawie część 

trasy funkcjonuje bez napięcia z sie-

ci napowietrznej, ale działa wtedy 

silnik spalinowy (diesel).

 Castello (Hiszpania) posiada jedy-

ną w tym kraju trakcję trolejbusową, 

produkcji Solarisa (krótkie wersje), 

na odcinku śródmiejskim bez sieci 

trakcyjnej – akumulator. Limoges 

używa (między innymi) długich 

trolejbusów (18,7 m), trzyosiowych 

produkcji szwajcarskiej (Hess) o na-

zwie Swiss Trolley 4. Istnieją jednak 

trolejbusy dłuższe, np. tego produ-

centa. Takie najdłuższe trolejbusy 

nazywane Light Tram są popularne 

w Szwajcarii (Genewa, Lucerna, Zu-

rych, St. Gallen) - ilustracja 8.

 W swoich trolejbusach Solaris 

[7] oferuje trzy typy opcjonalnych 

dodatkowych układów jazdy awa-

ryjnej. Pierwszym z nich są baterie 

trakcyjne na dachu pojazdu, które 

umożliwiają pokonanie od kilku do 

kilkudziesięciu kilometrów bez za-

silania trakcyjnego. Kolejnym roz-

wiązaniem jest zastosowanie silnika 

wysokoprężnego niewielkiej mocy, 

który pełni rolę generatora prądu 

na odcinkach bez trakcji elektrycz-

nej. Trzecim rozwiązaniem jest za-

stosowanie jako generatora energii 

elektrycznej wodorowego ogniwa 

paliwowego. Pozwala ono na prze-

jechanie nawet 100 km bez sieci 

trakcyjnej przy zerowej emisji spalin. 

Przykładem jest pojazd Solaris Trolli-

no z możliwością pokonania części 

5. Tramwaj systemu Translohr, linia T6, Chatillon (street view)

6. Tramwaj bez sieci trakcyjnej, Bordeaux (street view)

7. Tramwaj bez sieci trakcyjnej, Saragossa (street view)
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trasy (do 5 km) bez zasilania z sieci 

napowietrznej jako część fl oty Lubli-

na. Trolejbusy tego typu (Solaris Tur-

bino Hybryd) mają długość 18 m i 

trzy osie. Są to jak dotąd najdłuższe z 

eksploatowanych w Polsce trolejbu-

sów. Niemniej, z uwagi na zapotrze-

bowanie rynku (na razie zachodniej 

Europy) opracowano już większy 

pojazd. Prace nad dwuprzegubo-

wą wersją modelu Solaris Urbino 

zaowocowały niedawno testami w 

Gdyni (ilustracja 9) oraz prezentacją 

na targach w Brukseli (październik 

2019).

Określenie innowacji – 

wymagania

Mając na uwadze uwarunkowania 

sformułowane na początku arty-

kułu oraz przegląd najnowszych 

rozwiązań i trendów można zapro-

ponować rozwiązanie „nieznacznie” 

innowacyjne, prawdopodobnie 

najefektywniejsze w obecnej sytu-

acji dla wielu polskich miast, pod 

roboczą nazwą „AtTraction (AT)”. AT 

lub AtTraction daje różnorodne ko-

notacje, od angielskiej pełnej nazwy 

oznaczającej: „atrakcyjny” lub „przy 

trakcji”, po polski skrót nazwy „auto-

bus – tramwaj”. Oczywiście jest to 

propozycja robocza, do wykorzysta-

nia bądź nie.

 Zatem byłby to pojazd porusza-

jący się na gumowych kołach, o na-

pędzie elektrycznym z możliwością 

poboru prądu z sieci napowietrznej 

lub korzystania z akumulatorów. 

Nowość polega na umożliwieniu 

poboru energii z trakcji typowej dla 

tramwajów (jednoprzewodowa), co 

wymaga jedynie (a może aż?) opra-

cowania sposobu przekazywania 

prądu do szyny tramwajowej. Nie 

jest to rozwiązanie nieznane techni-

ce. Swojego czasu (lata 30. XX. wie-

ku) trolejbusy w Poznaniu używały 

sieci tramwajowej w trakcie ruchu 

po zajezdni (podłączenie do torowi-

ska jako szyny zwrotnej pałąkiem).

 Zalecana długość taboru to 24 

– 25 metry (trzy przeguby, cztery 

osie), ale możliwe jest też stosowa-

nie krótszych jednostek (klasyczny 

przegubowiec, 18 m). Taki tabor jest 

obecnie w użyciu (lub w opracowy-

waniu) w kontekście autobusów lub 

trolejbusów. Modyfi kacja dostęp-

nych pojazdów względem sformu-

łowanych wymagań wydaje się być 

prosta i możliwa do wykonania w 

krótkim czasie. Należy także tak dłu-

gie pojazdy dopuścić do regularne-

go stosowania na polskich drogach 

(w kontekście przepisów).

 Podstawową zaletą proponowa-

nego rozwiązania jest możliwość 

korzystania z istniejących i rozle-

głych sieci tramwajowych (pod wa-

runkiem zabudowania torowiska) 

wraz z dotychczasowymi systema-

mi napięcia. Ekspansja sieci może 

zrealizować się w formie AT, jako 

rozwiązanie doraźne lub docelowe. 

Pomijając aspekt fi nansowy, wydłu-

żanie istniejących torowisk tram-

wajowych może napotykać na spe-

cyfi czne bariery: strome podjazdy, 

skrzyżowania z torami kolejowymi, 

brak rezerwy terenu. W najprostszej 

opcji kontynuacja linii AT prowa-

dzonej torowiskiem tramwajowym 

może odbywać się zwykłą ulicą śred-

9. Solaris Trollino 24 podczas testów w Gdyni ([7]

8. Trolejbus Swiss Trolley w Zurychu (street view)
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10. Sieć tramwajowa Wrocławia na tle gęstości zaludnienia (podkład mapowy z [8])

11. Propozycja wprowadzenia systemu AT do Wrocławia (podkład mapowy z [8])
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niej klasy (z uwzględnieniem gaba-

rytów dwuprzegubowego pojazdu) 

na zasadzie autobusu (z postulatem 

zastosowania pasa wydzielonego z 

ruchu). W dalszej kolejności można 

zrealizować wydzieloną trasę (jezd-

nię) w konwencji TAT (TAT = Trasa 

Autobusowo Tramwajowa, w tym 

przypadku również dla pojazdów 

AT) lub o parametrach właściwych 

dla AT (na przykład z rozwieszeniem 

sieci trakcyjnej). Pokazuje to ela-

styczność wariantów rozwoju sieci i 

wprowadzania nowego taboru. Za-

lety te zostaną omówione szerzej na 

przykładzie propozycji dla Wrocła-

wia.

 Istotne są też zalety operacyjne 

polegające na „uwolnieniu się” od 

toru. W sytuacjach awaryjnych lub 

na czas remontów / modernizacji 

bezproblemowe będą zmiany trasy 

przejazdu. Korzystanie z tramwajo-

wej sieci trakcyjnej oraz z autono-

micznych akumulatorów oznaczają 

oszczędności w zużyciu energii oraz 

minimalizację kosztów związanych 

z budową stacji zasilania.

Przykład do zastosowania

Przedstawia się przykład możliwości 

wprowadzenia pojazdów i linii AT 

we Wrocławiu, który z pewnością 

może być inspirujący dla innych 

miast (nie tylko w Polsce). Wrocław 

wdraża ambitny „Program Tramwa-

jowy” [3] mierząc się jednocześnie 

z ograniczeniami budżetowymi 

oraz z potrzebą uruchomienia linii 

głównych na wybranych relacjach 

„od zaraz”. Prowadzone obecnie in-

westycje tramwajowe zostaną zre-

alizowane w perspektywie kilku lat. 

Natomiast relacje przewidywane w 

dalszych horyzontach już obecnie 

mierzą się z potrzebą ulepszenia 

transportu. Zatem, dla takich relacji 

proponuje się wprowadzenie AT nie 

przesądzając o zastosowaniu go w 

innych relacjach. Mapa 10 pokazuje 

obszary o największej gęstości za-

ludnienia w konfrontacji z istniejącą 

siecią tramwajową. Nietrudno wska-

zać rejony gdzie wymagane jest 

wprowadzenie wielkopojemnego 

taboru transportu miejskiego.

 Powyższy postulat dotyczy m.in. 

obszaru Psiego Pola oraz Jagodna z 

ich otoczeniem. Barierą prowadze-

nia tam tramwajów oprócz kosztów 

inwestycji są także przecięcia z linia-

mi kolejowymi. Stąd proponuje się 

wykreowanie trasy AT łączącej wła-

śnie te obszary. Wielowariantowe 

ujęcie tematu oraz możliwe etapy 

realizacji i dalszej ekspansji systemu 

pokazano na mapie 11. Pokazano 

tam też proponowane lokalizacje 

obiektów zaplecza (tymczasowo, z1 

i docelowo, z2). Szczegóły trasowa-

nia w jednym z wariantów pokaza-

no na mapie 12 (część południowa) 

i 13 (część północna). Wyróżniono 

na nich: odcinki z obecnie zabu-

dowanym torowiskiem, torowiska 

do zabudowy oraz nowe odcinki 

w standardzie AT (w tym część jako 

zalecany TAT). Prezentuje to poten-
12. Szczegóły jednego z wariantów pierwszej trasy AT we Wrocławiu – część południowa (podkład 

mapowy z [8])
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cjalnie docelowy przebieg tras AT. 

Możliwe jest etapowanie i warianto-

wanie realizacji tak jak to pokazano 

na mapie 11. Uszczegółowienie po-

wyższej propozycji, w tym zagad-

nienia: częstotliwości kursowania i 

liczebności taboru będą przedmio-

tem dalszych prac.

Podsumowanie

Zaproponowano wprowadzenie 

nowatorskiego rozwiązania, ale osa-

dzonego w dzisiejszych realiach i 

bazującego w większości na istnie-

jących technologiach. Wdrożenie 

pojazdu i systemu AT wydaje się być 

atrakcyjną opcją, szczególnie w wa-

runkach polskich miast. Niemniej, 

należy porównać dostępne wa-

rianty (klasyczny tramwaj, klasyczny 

trolejbus, autobus elektryczny, inne) 

w celu wskazania najkorzystniej-

szej opcji. Pożądane jest wykonanie 

AKK (Analiza Kosztów i Korzyści) lub 

wstępnych SW (Studiów Wykonal-

ności). Pożądana jest współpraca z 

wiodącymi producentami taboru z 

zaproszeniem do opracowania no-

wego, eksperymentalnego pojazdu. 

Istotna jest też elastyczność wpro-

wadzania AT. Może to być rozwią-

zanie docelowe lub tymczasowe. W 

danej aglomeracji można typować 

trasy do obu powyższych etapów 

funkcjonowania.  
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Wprowadzenie

Od 2013 roku w polskich miastach 
wprowadzane są rozwiązania w po-
staci miejsc postojowych typu Kiss 
& Ride. Nie dla wszystkich użytkow-
ników dróg ta nazwa parkingu jest 
oczywista i zrozumiała, co pokazują 
liczne komentarze i sondaże przed-
stawione chociażby w Internecie. 
Większość osób potrafi  rozszyfrować 
angielski napis, ale nie do końca wie, 
o co chodzi jednocześnie z całowa-
niem i jazdą.
Otóż parkingi Kiss & Ride są to miej-
sca postojowe przeznaczone do 
postoju krótkotrwałego. Parkingi 
najczęściej wykonane są w formie 
zatok postojowych. W zależności od 
lokalizacji, dopuszczalny czas posto-
ju może wynosić od jednej minuty 
do piętnastu minut. 
 Parkingi Kiss & Ride służą do po-
stoju pojazdów, którymi podwożo-
ne są inne osoby. Na tym parkingu 
osoba dowożona (pasażer) może 
spokojnie wysiąść z samochodu bez 

narażania zdrowia i życia. Takie nie-
bezpieczeństwo narażania zdrowia 
występuje w przypadku zatrzyma-
nia pojazdu na pasie ruchu i bezpo-
średniego wysiadania z samochodu 
na jezdnię [3]. Pasażer może też spo-
kojnie zabrać z samochodu swoje 
rzeczy (np. walizkę) i pożegnać się z 
kierującym pojazdem. Po pożegna-
niu pojazd powinien opuścić miej-
sce postojowe. Parkingi tego typu 
lokalizowane są przy węzłach prze-
siadkowych – dworcach kolejowych 
czy ważniejszych przystankach ko-
munikacji zbiorowej w mieście. W 
ten sposób mają ułatwić i zachęcić 
do korzystania z komunikacji zbio-
rowej. Dzięki specjalnemu ozna-
kowaniu są łatwo rozpoznawalne. 
Parkingi Kiss & Ride wprowadza się 
również w miejscach, niekoniecznie 
związanych z przesiadaniem się na 
inny środek transportu. Stosowane 
są tam, gdzie jest potrzeba dowoże-
nia innych osób, np. w rejonie szkół, 
przedszkoli, hoteli [2]. Szczególną 
odmianą tych parkingów są strefy 

Kiss & Fly, zlokalizowane w pobliżu 
portów lotniczych.
 Parkingi Kiss & Ride mogą służyć 
również do sytuacji odwrotnej, kie-
dy kierujący pojazdem przyjeżdża i 
odbiera inną osobę. Zbadanie celu 
postoju oraz czasu postoju na par-
kingach Kiss & Ride było celem ni-
niejszego artykułu.

Oznakowanie parkingów 
Kiss & Ride w wybranych 
polskich miastach

W polskich warunkach technicznych 
dotyczących oznakowania dróg [11] 
nie ma oddzielnego znaku drogo-
wego na oznakowanie parkingów 
Kiss & Ride. Dla sprawiedliwości 
trzeba dodać, że takiego znaku nie 
ma też w warunkach technicznych 
większości krajów. Tylko w niektó-
rych krajach stosowane są oddziel-
ne znaki do oznakowania parkingów 
tego typu. Do takich krajów należą 
m.in. Czechy [14]. Przykład obowią-
zującego oznakowania parkingów 

Streszczenie: W ostatnich latach w polskich miastach pojawiły się parkingi Kiss & Ride. Idea parkingu polega na podwiezieniu pasażera do 
węzła przesiadkowego, aby dalszą część podróży mógł wykonać za pomocą komunikacji zbiorowej. Parkingi tego typu są zlokalizowane 
również w pobliżu innych miejsc, gdzie występuje konieczność podwiezienia lub odebrania innej osoby (np. w rejonie szkół, hoteli). W arty-
kule przedstawiono oznakowanie parkingów Kiss & Ride w polskich miastach. Przeprowadzono badania parkowania na czterech parkingach 
tego typu we Wrocławiu podczas szczytu porannego i podczas szczytu popołudniowego. Określono czas postoju oraz cel postoju. 

Słowa kluczowe: Parking; Kiss & Ride; Wrocław

Abstract: In recent years, Kiss & Ride car parks have appeared in Polish cities. The idea of the car park is to transfer the passenger to the trans-
fer node, so that the rest of the journey can be done by public transport. Car parks of this type are also located near other places, where it is 
necessary to lift or pick up another person (for example, near schools, hotels). The article presents marking of Kiss & Ride car parks in Polish 
cities. The parking analysis was carried out on four car parks of this type in Wrocław during morning peak and during afternoon peak. The 
stopping time and purpose of parking were determined.

Keywords: Car park; Kiss & Ride; Wrocław
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Kiss & Ride w Czechach pokazano 
na rys. 1. Przegląd oznakowania stref 
Kiss & Ride stosowanego w różnych 
krajach przedstawiono szczegółowo 
w artykule [4]. Natomiast podział 
i charakterystykę stref Kiss & Ride 
przedstawiono w publikacji [5]. W 
artykułach [1, 8, 9, 15] zaprezento-
wano modele wyboru podróży mul-
timodalnych, w tym również wyko-
rzystanie parkingów Kiss & Ride.
 W polskich warunkach technicz-
nych jest natomiast informacja, w 
jaki sposób oznakować miejsca, „w 
których ze względu na warunki ru-
chu należy umożliwić krótkotrwałe 
unieruchomienie pojazdu w celu 
zabrania lub wysadzenia pasażera 
przed takimi obiektami jak: urzędy, 
instytucje, budynki użyteczności pu-
blicznej, itp. [11]”. Miejsca takie nale-
ży oznakować znakiem pionowym 
B – 35 „zakaz postoju”. Choć w wy-
tycznych nie ma bezpośrednio in-
formacji o parkingach Kiss & Ride, to 
jasno z nich wynika, że powinny być 

one oznakowane właśnie znakiem 
B – 35. Dodatkowo podana jest in-
formacja, że jeżeli dopuszczone jest 
zatrzymanie pojazdu na czas dłuższy 
niż jedną minutę, to na znaku lub na 
tabliczce pod znakiem należy umie-
ścić napis określający czas dopusz-
czonego postoju [11]. 
 Z powodu braku w Warunkach 
technicznych [11] specjalnego znaku 
określającego parking Kiss & Ride za-
rządcy dróg w polskich miastach w 
różny sposób podchodzą do ozna-
kowania tych parkingów. Zdarzają 
się również sytuacje, że w obrębie 
jednego miasta różne parkingi tego 
typu oznakowane są inaczej. W więk-
szości miast stosowany jest znak B – 
35, ale napisy na znaku, tabliczki pod 
znakiem, oznakowanie poziome nie 
są już takie same.
 We Wrocławiu parkingi Kiss & 
Ride zaczęto stosować w 2014 roku. 
Oznakowanie składa się jedynie ze 
znaku B – 35 z podaniem dopusz-
czonego czasu postoju (przeważnie 
do 5 minut, ale w niektórych miej-
scach dopuszczone jest parkowanie 
do 15 minut). Pod znakiem umiesz-
czona jest tabliczka z piktogramem 
parkingu Kiss & Ride. We Wrocławiu 
parkingi Kiss & Ride stosuje się nie 
tylko przy węzłach przesiadkowych, 
ale również przy innych obiektach 
użyteczności publicznej i atrakcjach 
turystycznych. Przykład oznakowa-
nia parkingu Kiss & Ride we Wrocła-
wiu pokazano na rys. 2.
 W tymże Wrocławiu w rejonie 
Dworca Głównego zastosowany jest 
inny sposób oznakowania parkin-
gu Kiss & Ride. Oznakowanie tego 
parkingu przedstawiono na rys. 3. 
Na słupie, wśród szeregu stanowisk 

parkowania prostopadłego, umiesz-
czony jest piktogram parkingu Kiss 
& Ride – inny niż ten, stosowany po-
wszechnie we Wrocławiu (jak na rys. 
2). Z powodu takiego oznakowania 
trudno ustalić, które miejsca służą 
jako parking krótkotrwały i czy rze-
czywiście takie parkowanie ma tam 
miejsce.
 W Krakowie strefy Kiss & Ride 
działają od 2013 roku. Oznakowa-
nie strefy krótkotrwałego postoju 
składa się ze znaku B – 35, tabliczki 
z informacją, że znak dotyczy stano-
wisk postojowych K + R oraz pikto-
gramu strefy Kiss & Ride. Na tym pik-
togramie podana jest polska nazwa 
strefy „Pocałuj i Jedź” oraz określony 
„maksymalny czas całowania” (do 3 
minut). Znak uzupełniony jest ko-
lorowym piktogramem na jezdni. 
Przykład oznakowania parkingu Kiss 
& Ride w Krakowie przedstawiono 
na rys. 4.
 Natomiast w Warszawie parkingi 
Kiss & Ride działają od 2016 roku. 
Oznakowanie składa się ze znaku B 
– 35 z informacją o czasie dopusz-
czalnego postoju (przeważnie 2 
minuty). Pod znakiem umieszczona 
jest tabliczka, że znak dotyczy sta-
nowisk postojowych K + R oraz ko-
lorowy piktogram strefy Kiss & Ride. 
Oznakowanie uzupełnione jest ko-
lorowym piktogramem na jezdni. 
Przykład oznakowania parkingu Kiss 
& Ride w Warszawie przedstawiono 
na rys. 5. Podobny sposób oznako-
wania występuje też w Chorzowie i 
Rybniku.
 W Szczecinie do oznakowania 
parkingów Kiss & Ride stosowany 
jest znak D – 18 „parking” z dodatko-
wym symbolem K + R. Pod znakiem 

 

1. Obowiązujące oznakowanie parkingu Kiss & 

Ride w Czechach [14]

2. Oznakowanie parkingu Kiss & Ride we Wrocławiu 3. Oznakowanie parkingu Kiss & Ride w rejonie Dworca Głównego 

we Wrocławiu
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umieszczona jest tabliczka z infor-
macją, że jest to parking Kiss & Ride 
oraz dopuszczalnym czasem posto-
ju (do 1 minuty). Miejsca postojowe 
oznakowane są również na jezd-
ni białym napisem K + R. Przykład 
oznakowania parkingu Kiss & Ride w 
Szczecinie przedstawiono na rys. 6.

Metoda badania parkowania

W celu oceny wykorzystania parkin-
gów Kiss & Ride przeprowadzono 
pomiary ruchu. Do analiz ruchu wy-
brano cztery parkingi zlokalizowane 
w centralnej części Wrocławia:
• parking P1 – zlokalizowany przy 

ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 
przy hotelu Radisson Blu oraz Pa-
noramie Racławickiej (rys. 2), 

• parking P2 – zlokalizowany przy 
ul. Kazimierza Wielkiego w rejo-
nie kina Nowe Horyzonty,

• parking P3 – zlokalizowany przy 
ul. Sądowej, 

• parking P4 – zlokalizowany przy 
ul. Joannitów w rejonie centrum 
handlowego Wroclavia oraz 
dworca autobusowego POLBUS 

i dworca kolejowego (Wrocław 
Główny).

Lokalizacja poszczególnych parkin-
gów została przedstawiona na rys. 7. 
W tabeli 1 przedstawiono charakte-
rystykę poszczególnych parkingów. 
We Wrocławiu występuje obecnie 
jedenaście parkingów Kiss & Ride. 
System parkingów jest bezpłatny. 
Wybór tylko czterech parkingów 
Kiss & Ride we Wrocławiu podykto-
wany był pilotażowym charakterem 
badań. Wybrano takie parkingi, aby 
różniły się czasem dozwolonego 
parkowania, możliwością przesiadki 
na komunikację zbiorową w mie-
ście oraz możliwością przesiadki na 
komunikację kolejową. Wszystkie 
analizowane parkingi znajdują się 

w strefi e płatnego parkowania we 
Wrocławiu.
 Pomiary parkowania zostały prze-
prowadzone w październiku i listo-
padzie 2018 roku. W każdym miejscu 
pomiary zostały wykonane jednora-
zowo podczas szczytu porannego 
(7.00 ÷ 9.00) oraz szczytu popołu-
dniowego (15.00 ÷ 17.00) tego sa-
mego dnia (środa lub czwartek). Po-
miary podczas szczytu porannego 
oznaczono literą „R”, pomiary pod-
czas szczytu popołudniowego ozna-
czono literą „P”. Pomiary ograniczono 
jedynie do dwóch okresów szczy-
towych, by zaobserwować różnice 
w celach i czasie postoju podczas 
szczytu porannego i popołudnio-
wego. Przyjęte godziny pomiarów 
odpowiadają szczytom komunika-

4. Oznakowanie parkingu Kiss & Ride w Krakowie

5. Oznakowanie parkingu Kiss & Ride w Warszawie [18]6. Oznakowanie parkingu Kiss & Ride w Szczecinie [17]

Parking P1 P2 P3 P4

Lokalizacja ul. Purkyniego
ul. Kazimierza 

Wielkiego
ul. Sądowa ul. Joannitów

Dopuszczalny czas postoju 5 minut 5 minut 15 minut 5 minut

Liczba stanowisk postojowych Kiss & Ride 4 6 9 5

Możliwość przesiadki na komunikację 

zbiorową
nie tak nie tak

Tab. 1. Charakterystyka poszczególnych parkingów
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cyjnym we Wrocławiu. 
 Pomiary rozpoczynano 15 minut 
wcześniej przed tymi okresami, by 
zaobserwować również przyjazd po-
jazdów, których odjazd nastąpił już 
podczas analizowanych dwóch go-
dzin szczytowych. Również pomia-
ry kończono 15 minut później, by 
uchwycić koniec postoju pojazdów, 
które przyjechały pod koniec okresu 
pomiarowego (krótko przed godziną 
9.00 lub przed 17.00). W rzeczywisto-
ści pomiary trwały każdorazowo 2,5 
godziny. Do analiz były brane tylko 
te pojazdy, które parkowały w przy-
jętym okresie pomiarowym (7.00 ÷ 
9.00  oraz 15.00 ÷ 17.00). Pojazdy, 
które przyjechały na parking przed 

godziną 7.00 (lub 15.00) i odjechały 
przed godziną 7.00 (lub 15.00) nie 
były brane pod uwagę. Pojazdy, któ-
re przyjechały po godzinie 9.00 lub 
po godzinie 17.00 również nie były 
już brane pod uwagę.
 Podczas pomiarów notowano 
czas przyjazdu pojazdu, typ pojaz-
du (taksówka), cel postoju oraz czas 
odjazdu. Cel postoju został określo-
ny na podstawie obserwacji. Postój 
pojazdów odbywał się w następują-
cych celach:
• podwiezienie innej osoby,
• odebranie innej osoby,
• postój w celu załatwienia róż-

nych spraw (np. skorzystanie z 
bankomatu, zrobienie zakupów, 

skorzystanie z różnych punktów 
usługowych, spotkanie z inną 
osobą, rozmowa przez telefon, 
pytanie o dojazd na konkretną 
ulicę),

• dostawa towaru do sklepu.

Analiza wyników badania

W tabeli 2 przedstawiono liczbę 
pojazdów, jaką zaobserwowano na 
każdym stanowisku pomiarowym. 
W niektórych miejscach pomiaro-
wych nie uchwycono czasu posto-
ju wszystkich pojazdów, ponieważ 
ich przyjazd lub odjazd (lub jedno-
cześnie przyjazd i odjazd) wykra-
czał poza przyjęty czas pomiarów. 
Podczas szczytu porannego, przed 
rozpoczęciem pomiarów, parkingi 
były puste. Natomiast po 2,5 godzi-
nach pomiaru część pojazdów nadal 
korzystała z tego parkingu, mimo 
znacznie już przekroczonego czasu 
dozwolonego postoju. Podobnie 
było podczas szczytu popołudnio-
wego. W tym okresie, przed rozpo-
częciem pomiarów, na parkingu 
znajdowały się już pojazdy, więc nie 
ustalono dla nich czasu przyjazdu. 
Taka sytuacja zdarzyła się tylko na 
jednym parkingu – przy ul. Sądowej 
– P3, gdzie dozwolony postój wyno-
sił do 15 minut.
 Liczba pojazdów korzystających 
z poszczególnych parkingów była 
zróżnicowana. Najmniej pojazdów 
zaobserwowano w rejonie Panora-
my Racławickiej (parking P1), nato-
miast najwięcej w rejonie węzłów 
przesiadkowych (parkingi P2 i P4). 
Liczba zaobserwowanych pojazdów 
podczas szczytu porannego i pod-
czas szczytu popołudniowego była 
podobna.
 W tabeli 3 przedstawiono charak-
terystyki związane z czasem postoju 
na poszczególnych parkingach. W 
analizach uwzględniono wszystkie 
zaobserwowane pojazdy. Jedynie na 
parkingu P3 nie został pomierzony 
czas postoju wszystkich pojazdów. 
Z tego powodu nie określono części 
charakterystyk (średni czas postoju, 
maksymalny czas postoju). 
 Na wszystkich analizowanych 
parkingach, część pojazdów prze-
kraczała dozwolony czas postoju. 
Udział pojazdów, przekraczających 
dozwolony czas postoju, wahał się 
w granicach 19,4 ÷ 63,2 %. Najwięcej 
pojazdów, przekraczających dozwo-

7. Lokalizacja parkingów, na których zostały wykonane pomiary ruchu [16]

Opis miejsca pomiarowego P1-R P1-P P2-R P2-P P3-R P3-P P4-R P4-P

Liczba pojazdów na parkingu przed 

rozpoczęciem pomiarów (nieznany 

czas przyjazdu)

0 0 0 0 0 6 0 0

Liczba pojazdów na parkingu po 

zakończeniu pomiarów (nieznany 

czas odjazdu)

0 0 0 0 5 2 0 0

Liczba pojazdów parkujących przez 

cały czas pomiarów (nieznany czas 

przyjazdu i odjazdu)

0 0 0 0 0 1 0 0

Liczba pojazdów parkujących ze 

znanym czasem przyjazdu i odjazdu
13 13 31 35 17 10 27 33

Liczba wszystkich 
zaobserwowanych pojazdów

13 13 31 35 22 19 27 33

Tab. 2. Liczba pojazdów korzystających z poszczególnych parkingów
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lony czas postoju, zaobserwowano 
na parkingu P3 w szczycie popołu-
dniowym. Prawie dwie trzecie po-
jazdów przekroczyło dopuszczalny 
czas postoju (15 minut), a kierujący 
tymi pojazdami traktowali ten par-
king Kiss & Ride jako darmowy par-
king.
 Minimalny czas postoju był dosyć 
niski – na poszczególnych parkin-
gach wahał się w granicach 0,1 ÷ 0,5 
minuty. Czas ten był zależny od celu 
postoju:
• przy podwiezieniu pasażera – 8 

sekund,
• przy odbiorze pasażera – 19 se-

kund,
• przy dostawie do sklepu – 3,2 

minuty,
• przy postoju w celu załatwiania 

różnych spraw – 25 sekund.

Natomiast maksymalny czas postoju 
na parkingach z dozwolonym cza-
sem postoju do 5 minut wynosił:
• prawie 2,5 godziny na parkingu 

P4 (145 minut),
• 2 godziny na parkingu P1,
• prawie półtora godziny na par-

kingu P2 (83 minuty).

Średni czas postoju na tych parkin-
gach wynosił odpowiednio: 13 mi-

nut (parking P1), 5,5 minuty (parking 
P2) i 12 minut (parking P4). Na tych 
parkingach postój połowy pojaz-
dów (mediana) nie przekraczał 5,3 
minuty (parking P1), 1,9 minuty (par-
king P2) i 5,5 minuty (parking P4). Hi-
stogramy rozkładu czasu postoju na 
poszczególnych parkingach przed-
stawiono na rys. 8 ÷ 11.
 Zaobserwowano również, że śred-
ni czas postoju pojazdów na parkin-

gu w rejonie przystanków komuni-
kacji zbiorowej w mieście (parking 
P2) jest 2 ÷ 3 razy krótszy, niż czas 
postoju w rejonie dworca kolejowe-
go Wrocław Główny (parking P4).
 W tabeli 4 przedstawiono cha-
rakterystyki związane z wykorzysta-
niem parkingów. Poszczególne pa-
rametry obliczono na podstawie [6]. 
Wskaźnik rotacji został obliczony dla 
okresu dwugodzinnego, w którym 
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9. Histogram rozkładu czasu postoju na parkingu P2 podczas szczytu 

porannego (P2-R)
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10. Histogram rozkładu czasu postoju na parkingu P3 podczas szczytu 

porannego (P3-R)
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11. Histogram rozkładu czasu postoju na parkingu P4 podczas szczytu 

popołudniowego (P4-P)
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8. Histogram rozkładu czasu postoju na parkingu P1 podczas szczytu 

popołudniowego (P1-P)

Opis miejsca pomiarowego P1-R P1-P P2-R P2-P P3-R P3-P P4-R P4-P

Dozwolony czas postoju [min] 5 5 5 5 15 15 5 5

Liczba pojazdów nieprzekraczających 

dozwolonego czasu postoju [P]
6 8 25 23 15 7 13 20

Udział procentowy pojazdów 

nieprzekraczających dozwolonego 

czasu postoju [%]
46,2 61,5 80,6 65,7 68,2 36,8 48,1 60,6

Liczba pojazdów przekraczających 
dozwolony czas postoju [P]

7 5 6 12 7 12 14 13

Udział procentowy pojazdów 
przekraczających dozwolony czas 
postoju [%]

53,8 38,5 19,4 34,3 31,8 63,2 51,9 39,4

Minimalny czas postoju [min] 0,5 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2

Maksymalny czas postoju [min] 48,9 120,1 38,0 82,9 - - 40,3 145,2

Średni czas postoju [min] 13,0 13,0 4,1 6,8 - - 11,2 12,5

Kwantyl 25 % [min] 2,1 1,2 0,3 0,5 - - 0,7 0,8

Mediana [min] 5,3 1,9 0,7 1,9 - - 5,5 2,4

Kwantyl 75 % [min] 23,2 8,8 4,5 6,3 - - 17,9 6,8

Percentyl 85 % [min] 31,2 12,7 6,5 12,1 - - 32,3 17,2

Tab. 3. Charakterystyki związane z czasem postoju na parkingach
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zostały przeprowadzone pomiary 
ruchu. Najmniejszy wskaźnik rotacji 
występował na parkingu P3. Pod-
czas szczytu porannego wynosił 2,4, 
podczas szczytu popołudniowego 
wynosił 2,1. Na parkingu P1 wskaź-
nik rotacji wynosił podczas obu 
szczytów 3,3. Natomiast największy 
wskaźnik rotacji zaobserwowano na 
parkingach P2 i P4, zlokalizowanych 
w rejonie węzłów przesiadkowych. 
Na tych parkingach wskaźnik rotacji 
wynosił 5,2 ÷ 6,6.
 Na rys. 12 ÷ 15 przedstawiono 
wykresy obrazujące wykorzystanie 
miejsc postojowych na parkingach 

w czasie trwanie dwugodzinnych 
pomiarów ruchu. Średnia akumula-
cja pojazdów wahała się w granicach 
1,1 ÷ 4,8 pojazdu. Największa średnia 
akumulacja występowała na parkin-
gu P3. Podczas szczytu porannego 
na parkingu średnio parkowało 3,8 
samochodów, podczas szczytu po-
południowego na parkingu średnio 
parkowało 4,8 samochodów.
 Wyznaczono również średni 
wskaźnik wykorzystania powierzch-
ni parkingowej. Wahał się on w grani-
cach 18 ÷ 80 %. Najmniejszy wskaź-
nik wystąpił na parkingu P2 podczas 
szczytu porannego. Największy 

wskaźnik wystąpił na parkingu P4 
podczas szczytu popołudniowego. 
Na tym parkingu zaobserwowano 
cztery razy przekroczenie pojem-
ności powierzchni parkingowej. 
Ze względu na zajęcie wszystkich 
miejsc postojowych na parkingu 
Kiss & Ride, kolejne pojazdy zatrzy-
mywały się na jezdni, blokując tym 
samym ruch na jezdni. 
 Podczas pomiarów obserwowano 
również cel postoju na parkingach 
Kiss & Ride. Udział procentowy ce-
lów postoju przedstawiono w tabe-
li 5. Na parkingach z dozwolonym 
czasem postoju do 5 minut domi-
nowało podwożenie i odbieranie 
innych osób, na parkingu z dozwo-
lonym czasem postoju do 15 minut 
dominowało parkowanie w celu za-
łatwiania różnych spraw. Na każdym 
analizowanym parkingu udział po-
jazdów, których kierujący pojazdami 
zostawiali pojazd na parkingu w celu 
załatwiania różnych spraw był więk-
szy podczas szczytu popołudniowe-
go niż podczas szczytu porannego. 
W rejonie węzłów przesiadkowych 

 
 

15. Akumulacja pojazdów na parkingu P4

 
  

14. Akumulacja pojazdów na parkingu P3

 

 
  

12. Akumulacja pojazdów na parkingu P1

 

 

13. Akumulacja pojazdów na parkingu P2

Opis miejsca pomiarowego P1-R P1-P P2-R P2-P P3-R P3-P P4-R P4-P

Wskaźnik rotacji w ciągu 2 godzin 3,3 3,3 5,2 5,8 2,4 2,1 5,4 6,6

Średnia akumulacja [P] 1,2 1,4 1,1 1,9 3,8 4,8 2,3 4,0

Średni  wskaźnik wykorzystania 
powierzchni parkingowej [%]

30 35 18 32 42 53 46 80

Tab. 4. Charakterystyki związane z wykorzystaniem parkingów
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(parkingi P2 i P4), w okresie szczytu 
porannego, odpowiednio 55 % i 45 
%  kierujących pojazdami, korzysta-
jących z parkingu, podwoziła inną 
osobę. Podczas szczytu popołudnio-
wego udział osób podwożonych i 
odbieranych był podobny (34,3 % i 
37,1 % na parkingu P2 oraz 33,3 % 
i 30,3 % na parkingu P4). Natomiast 
dostawy do sklepów były znacznie 
większe podczas szczytu poranne-
go.
 Podczas badań obserwowano 
również wykorzystanie parkingów 
Kiss & Ride przez taksówki. Wyniki 
przedstawiono w tabeli 6.
 Udział taksówek, które korzystały 
z parkingów Kiss & Ride był znaczny, 
szczególnie w rejonie hoteli (parking 
P1), gdzie rano sięgał 69 % wszyst-
kich pojazdów korzystających z 
parkingu. Bardzo duży udział był 
też w rejonie dworca komunikacji 
dalekobieżnej (parking P4). Podczas 
szczytu porannego udział taksówek 
wynosił  37 % wszystkich pojazdów 
korzystających z parkingu, natomiast 
podczas szczytu popołudniowego 
udział taksówek wynosił 30,3 %. 
 W rejonie hotelu (parking P1) 
podczas szczytu porannego domi-
nowało odbieranie osób. Natomiast 
podczas szczytu popołudniowego 
zaobserwowano jednakową liczbę 
taksówek, które przywoziły osoby 
do hotelu oraz tych, które odbierały 
osoby z hotelu. 
 W rejonie węzłów przesiadko-
wych podczas szczytu porannego 
dominowało podwożenie pasaże-
rów. Podczas szczytu popołudnio-
wego udział osób dowożonych był 
mniejszy, niż udział osób zabiera-
nych przez taksówki.
 Zauważono też, że parking Kiss 
& Ride służył do postoju taksówek. 
Kierowca taksówki ani nie podwoził 
żadnego pasażera, ani też nie zabie-
rał innego. Parking stanowił darmo-
we miejsce, gdzie kierowca taksówki 
czekał na realizację kolejnego kursu. 
Taki postój taksówek odbywał się na 
parkingu w rejonie Dworca Głów-
nego (parking P4). Podczas każ-
dego szczytu zaobserwowano po 
trzy takie pojazdy, stanowiące 30 % 
wszystkich korzystających taksówek. 
Czas postoju wynosił odpowiednio 
16, 12 i 39 minut dla szczytu poran-
nego oraz 38, 4, 84 minuty podczas 
szczytu popołudniowego.

Podsumowanie

Parkingi Kiss & Ride są bardzo popu-
larne na świecie, szczególnie w kra-
jach wysoko rozwiniętych [4, 5], po-
dobnie jak parkingi Park & Ride [10, 
12, 13], czy parkingi Bike & Ride [7]. 
Choć parkingi Kiss & Ride są bardzo 
popularne, to w większości krajów 
nie doczekały się jeszcze osobnego 
znaku, którym należy je oznakowy-
wać. Od kilku lat parkingi Kiss & Ride 
wprowadzane są również do pol-
skich miast. Nie znaczy to, że idea 
ta nie była znana wcześniej. W wielu 
miastach występowały strefy krótko-
trwałego postoju, choć nie nazywały 
się one strefami czy parkingami Kiss 
& Ride. Natomiast teraz, dzięki spe-
cjalnemu oznakowaniu, są one bar-
dziej czytelne i dostrzegalne przez 
kierowców. Warunki techniczne [11] 
nie wprowadzają nowego znaku na 
oznakowanie parkingu Kiss & Ride, 
ale mówią w jaki sposób oznakować 
strefy przeznaczone do krótkotrwa-
łego postoju (za pomocą znaku B 
– 35). Z tego powodu oznakowanie 
parkingów Kiss & Ride w każdym 
mieście jest inne. Zdarzają się rów-
nież sytuacje, że w jednym mieście 
różne parkingi tego typu oznakowa-
ne są inaczej (np. we Wrocławiu).
 Idea parkingów Kiss & Ride polega 
na tym, by były one zlokalizowane 
w pobliżu węzłów przesiadkowych 
i umożliwiały podwiezienie lub od-
biór innych osób, korzystających z 
komunikacji zbiorowej. Dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu zachęca się po-

dróżnych do podróżowania komu-
nikacją zbiorową. Rzeczywiście, jak 
pokazały przeprowadzone badania 
parkowania we Wrocławiu, na par-
kingach Kiss & Ride zlokalizowanych 
blisko węzłów przesiadkowych do-
minującym celem parkowania było 
podwożenie lub odbieranie innych 
osób. 
 Parkingi tego typu służyły rów-
nież jako miejsce parkowania samo-
chodów, by dostarczyć towary do 
sklepu (samochody dostawcze, ale 
również samochody osobowe typu 
SUV lub combi). Służyły również do 
postoju pojazdów, gdzie kierujący 
pojazdem zatrzymywał się, załatwiał 
różne sprawy wewnątrz samochodu 
(rozmowa przez telefon, szukanie 
drogi, ulicy) lub w pobliżu parkingu 
(skorzystanie z bankomatu, wykona-
nie drobnych zakupów, skorzystanie 
z różnych punktów usługowych). 
Parkingi wykorzystywane były rów-
nież przez kierowców taksówek jako 
bezpłatne miejsce, na którym mogli 
oczekiwać na realizację kolejnego 
kursu. 
 Parkingi Kiss & Ride we Wrocławiu 
zlokalizowane są nie tylko w rejonie 
węzłów przesiadkowych, ale rów-
nież w pobliżu innych miejsc, gdzie 
występuje konieczność podwoże-
nia lub odbierania innych osób (np. 
w rejonie hoteli, atrakcji turystycz-
nych).
 Przeprowadzone badania parko-
wania na czterech parkingach Kiss 
& Ride we Wrocławiu pokazały, że 
dozwolony czas parkowania nie był 

Cel postoju P1-R P1-P P2-R P2-P P3-R P3-P P4-R P4-P

Podwiezienie pasażera [%] 0,0 38,5 54,8 34,3 22,7 0,0 44,5 33,3

Odbiór pasażera [%] 100 46,1 16,1 37,1 9,1 15,8 18,5 30,3

Postój w celu załatwienia różnych 
spraw [%]

0,0 15,4 6,5 22,9 59,1 78,9 29,6 36,4

Dostawa towaru do sklepu [%] 0,0 0,0 22,6 5,7 9,1 5,3 7,4 0,0

Tab. 5. Udział procentowy celów postoju na analizowanych parkingach Kiss & Ride

Opis miejsca pomiarowego P1-R P1-P P2-R P2-P P3-R P3-P P4-R P4-P

Liczba korzystających taksówek [P] 9 6 6 6 0 0 10 10

Udział procentowy taksówek [%] 69,2 46,2 19,4 17,1 0,0 0,0 37,0 30,3

Liczba taksówek w celu odbioru 
pasażera [P]

9 3 1 4 0 0 1 4

Liczba taksówek w celu podwiezie-
nia pasażera [P]

0 3 4 2 0 0 6 3

Liczba taksówek parkujących, które 
nie podwoziły ani nie odbierały 

innych osób [P]
0 0 1 0 0 0 3 3

Tab. 6. Wykorzystanie parkingów Kiss & Ride przez taksówki
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przestrzegany na żadnym z tych 
parkingów. We Wrocławiu dozwo-
lony czas postoju wynosi 5 lub 15 
minut. Im dłuższy był czas dozwo-
lonego postoju, tym kierowcy bar-
dziej traktowali parking Kiss & Ride 
jako parking przykrawężnikowy, a 
do tego darmowy. Maksymalny za-
obserwowany czas postoju wynosił 
prawie 2,5 godziny (145 minut). Z 
parkingów korzystały również pojaz-
dy, dla których w czasie pomiarów 
nie zaobserwowano ani czasu przy-
jazdu, ani czasu odjazdu (ich postój 
trwał dłużej niż 2,5 godziny, w któ-
rych odbywały się badania ruchu). 
Udział pojazdów, których postój 
trwał dłużej niż dozwolone 5 czy 15 
minut wynosił od 19 % (parking P2 
podczas szczytu porannego) do 63 
% (parking P3 podczas szczytu po-
południowego).
 Parkingi Kiss & Ride są nowym roz-
wiązaniem w polskich miastach, ale 
cieszą się dużym zainteresowaniem. 
W ciągu dwóch godzin pomiaru, na 
każdym z obserwowanych parkin-
gów we Wrocławiu, zatrzymało się 
13 ÷ 35 pojazdów. Należy mieć na-
dzieję, że kierujący pojazdami, którzy 
korzystają z tych parkingów, nauczą 
się przestrzegać dozwolonego cza-
su postoju, by również inni kierowcy, 
którzy są w potrzebie, mogli z tych 
parkingów skorzystać. 
 Korzyści, jakie dają parkingi Kiss & 
Ride powinny zachęcić zarządców 
dróg w innych miastach (nie tylko 
tych największych) do stosowania 
takich parkingów w kolejnych mia-
stach. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
można zwiększyć liczbę osób po-
dróżujących w poszczególnych sa-
mochodach oraz zwiększyć liczbę 
podróży wykonywanych komuni-
kacją zbiorową. Również ujęcie no-
wych rozwiązań parkowania (Kiss & 
Ride, Park & Ride, Bike & Ride) w obo-
wiązujących wymogach prawnych 
przyczyni się do tego, że wszystkie 
parkingi tego typu w Polsce będą 
oznakowane jednakowo.
 Przeprowadzone badania par-
kowania na wybranych czterech 
parkingach Kiss & Ride we Wrocła-
wiu miały charakter pilotażowy. Ich 
głównym celem było sprawdzenie 
przestrzegania dozwolonego cza-
su parkowania oraz celu postoju. Z 
tego powodu wybrano parkingi o 
różnej charakterystyce (różny czas 
dozwolonego postoju, możliwość 

przesiadki na komunikację miejską, 
możliwość przesiadki na komunika-
cję kolejową, obecność hotelu). Na 
podstawie jednorazowych pomia-
rów nie można uogólniać wniosków 
do wszystkich takich rozwiązań w 
kraju. Konieczne jest przeprowadze-
nie szerszych badań parkowania, 
obejmujących przede wszystkich 
kilkukrotne badania ruchu w jed-
nym miejscu pomiarowym, dłuż-
szy okres pomiaru (najlepiej ciągły 
okres pomiaru np. 12 – godzinny, by 
uchwycić czas postoju wszystkich 
parkujących pojazdów), uwzględ-
nienie większej liczby parkingów 
oraz badania w różnych miastach 
Polski.  
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Wstęp

Kolej obok transportu morskiego 
oraz wodnego śródlądowego sta-
nowi najbardziej ekologiczną gałąź 
transportu. Unia Europejska kładzie 
nacisk na usprawnianie połączeń 
wchodzących w skład korytarzy 
transportowych, z wykorzystaniem 
przyjaznych środowisku gałęzi 
transportu. Takie postrzeganie ko-
lei sprzyja jej rozwojowi i zwiększa 
szansę na wprowadzenie regulacji, 
które znacznie poprawią jej pozycję 
konkurencyjną względem transpor-
tu samochodowego.  Dzięki temu 
przewozy  kontenerów i naczep 

wymiennych oraz ładunków maso-
wych polskimi drogami mogłyby 
być znacznie ograniczone, na rzecz 
przewozów towarów koleją. Obec-
nie rynek transportu towarów jest 
zdominowany przez transport sa-
mochodowy. Polska jest krajem o 
wyjątkowo dużej przewadze trans-
portu samochodowego nad koleją, 
która z roku na rok rośnie.  Działa-
nia polityki transportowej naszego 
państwa powinny być skierowane 
na rozwój kolei, jako zasadniczego 
komponentu krajowego systemu 
transportowego, będącego składo-
wą europejskiego systemu kolejo-
wego. W perspektywie rosnących  

problemów z kongestią na drogach 
oraz brakiem kierowców  może  to 
poprawić jakość obsługi transpor-
towo – logistycznej towarów. Nasz 
kraj, dzięki dobremu położeniu w 
środku europejskiej sieci korytarzy 
transportowych, ma szanse stać się 
centralnym węzłem sieci systemu 
transportowego Europy. W Polsce, z 
uwagi na jej położenie, krzyżują się 
istotne korytarze transportowe, do 
których możemy zaliczyć cztery pa-
neuropejskie, tj. I, II, III i VI oraz trzy 
kolejowe korytarze transportowe 
takie jak 5, 8 i nowo powstały 11. 
Ważnym ciągiem transportowym 
jest też ten, łączący kraje skandy-

Streszczenie: W artykule przedstawiono uwarunkowania funkcjonowania transportu kolejowego w Polsce. Scharakteryzowano położenie 
geografi czne Polski na tle najważniejszych korytarzy transportowych. Przybliżono kolejowe przewozy jednostek intermodalnych na prze-
strzeni lat. Autorzy zdefi niowali wybrane elementy infrastruktury logistycznej w transporcie kolejowym. Zwrócono szczególną uwagę na 
charakter i sposób funkcjonowania bocznic kolejowych oraz wyszczególniono wybrane regulacje prawne, które ich dotyczą. Przedstawiono 
zasadność planowania w kolejnych perspektywach fi nansowych Unii Europejskiej wsparcia dla rozwoju kolejowej infrastruktury ładunkowej 
tak aby transport kolejowy jako gałąź transportu odbudowywała swoje udziały w całości rynku transportowego.

Słowa kluczowe: Przewozy kolejowe; Infrastruktura logistyczna; Bocznice kolejowe; Ustawa o transporcie kolejowym

Abstract: The paper characterizes conditionings of demand on railway cargo carriages in Poland. Advantages of geographical location of 
Poland were shown from the perspective of international freight corridors scheme. Historic intermodal freight volumes were visualized and 
taken in reference. The authors took an eff ort to defi ne notions for a set of elements of logistic infrastructure with substantial meaning for 
functioning of railway transportation. Key focus was put on features of railway sidings and operational issues linked to their usage. Subjective 
law provisions and regulations of high signifi cance were quoted and commented. Reasonableness of off ering grants from European Union 
public funds for creation or amelioration of railway reloading facilities was proven in the context of EU transport policy aimed at support for 
modal shift to environmentally friendly shipping solutions.

Keywords: Rail transport services; Logistics infrastructure; Railway sidings; Act on rail transport
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nawskie z portami Adriatyku takimi 
jak Triest czy Koper. Korytarz Burszty-
nowy powstał z inicjatywy 14 miast  
zlokalizowanych wzdłuż korytarza 
IV; jest przykładem coraz większej 
potrzeby rozwoju infrastruktury li-
niowej i punktowej umożliwiającej 
świadczenie usług logistycznych. 
Infrastruktura transportowa jest 
istotnym elementem mającym zna-
czenie dla rozwoju gospodarczego. 
Ponadto położenie naszego kraju, 
przez który przebiegają najważniej-
sze trasy Jedwabnego Szlaku gdzie 
podstawnym segmentem ładunków 
są jednostki intermodalne,  sprzyja 
rozwojowi tego rodzaju przewo-
zów i usług  logistycznych. W Polsce 
transport intermodalny odgrywa w 
systemie transportu kolejowego o 
wiele skromniejszą rolę niż w kra-
jach zachodnich UE. W ostatnich 
latach widoczny jest jednak istotny 
wzrost przewozów tego segmentu 
ładunków. Wzrosty rok do roku są 
rzędu kilkunastu procent a  analizu-
jąc okres od 2012roku w niektórych 
latach  przekroczyły 20%. Jednym z 
czynników hamujących jego rozwój 
jest bardzo silna dominacja przewo-
zów drogowych przy barku działań 
mających na celu zwiększenie kon-
teneryzacji ładunków.  Przewoźnicy 
drogowi są bardzo zdeterminowani 
w obronie własnej pozycji i intere-
sów, obniżają ceny transportu „od 
drzwi do drzwi”. Wraz z rozwojem 
terminalowej infrastruktury  zauwa-
żalna jest dobra perspektywa roz-
woju transportu intermodalnego z 
wykorzystaniem polskich portów 
morskich.
 Jak stwierdza się w Białej Księdze 
Transportu z dnia 28 marca 2011 r. 
„Inwestycje w infrastrukturę trans-
portową mają pozytywny wpływ na 
wzrost gospodarczy, pozwalają na 
stworzenie dobrobytu i miejsc pra-
cy, zwiększenie  handlu, dostępności 
geografi cznej i mobilności obywa-
teli. Należy je planować w  sposób 
maksymalizujący pozytywny wpływ 
na wzrost gospodarczy i minimali-

zujący negatywne skutki dla środo-
wiska”. Rozwój transportu zbliża do 
siebie rynki, umożliwia zwiększenie 
produkcji, a więc poprzedza wzrost 
gospodarczy. Rozwój transportu ak-
tywizuje obszary wokół jego infra-
struktury. Wzdłuż dróg i węzłów po-
wstają nowe zakłady przemysłowe 
oraz  obszary gospodarczo –usługo-
we. Rozwinięty i sprawny transport 
jest więc warunkiem i czynnikiem 
dynamizującym wzrost gospodar-
czy.
 Rozwój zaś transportu jest możli-
wy dzięki inwestycjom, zarówno w 
zakresie modernizacji istniejącej już 
infrastruktury, jak i budowie nowych 
obiektów infrastrukturalnych. Roz-
wój infrastruktury powinien wyprze-
dzać rozwój transportu w stosun-
ku do potrzeb, a więc wyprzedzać 
potrzeby transportowe. Wynika to 
m.in. z długiego okresu powstawa-
nia obiektów  infrastrukturalnych.

Rynek przewozu towarów 

w Polsce 

Ostatnie kilkadziesiąt lat transpor-
tu kolejowego w Polsce to spadek 
udziału w rynku tej gałęzi transportu. 
W latach 2001-2016 udział w rynku 
transportowym przewozów kolejo-
wych przy ich uśrednieniu możemy 
określić jako stagnację. W ostatnich 
dwóch latach, tj. w roku  2017 (ok. 
240 mil ton) i w roku 2018 (ok. 250 
mil ton) były istotne wzrosty w 
przewozach tego segmentu, lecz w 
tych samych latach wzrost przewo-
zów transportem samochodowym 
był  kilkakrotnie wyższy. Okres od 
2001 to też wzrost kosztów przed-
siębiorstw kolejowych związanych 
z prowadzeniem działalności (rosną 
stawki dostępu do infrastruktury ko-
lejowej i ceny paliw oraz energii), to 
też zmiana struktury organizacyjnej 
kolei w Polsce, liberalizacja rynku i 

 !"#$%    &$#
 ' &$'

 &&#$(
 )')$#

 )# $&

 (#*$'
 )#&$)

 ((&$  ()"$#
 (!($"  ()*$*

 ")"$&

 %"&$!

'*#$) '#!$& '#&$# '"*$& ')'$# '&($( ')#$& '& $& '&&$' ''%$# '')$% '''$' '&#$# '(!$'

#$* #$& #$% %$ ($% ($ ($ )$* ($! "$*   $# *$' ($% ($ 

 +&(%$%
 +) &$(

 +( *$#

 +*'&$#
 +*"&$(

 +"& $#

 +%(!$*

 +"'#$&
 +"# $&  +"%)$)

 +")'$)  +""($!

 +##'$#

'+ '%$&

!

(!!

 +!!!

 +(!!

'+!!!

'!!( '!!* '!!" '!!% '!!# '! ! '!  '! ' '! & '! ) '! ( '! * '! " '! %

,
-.
+/
0
.

1203045 60-78045 401.59:2;1-<1045 03;=7,

1. Masa ładunków przewiezionych wewnątrzlądowo w Polsce  w ujęciu gałęziowym (mln ton). 
Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS 

 !"
 #$

 $"
 %&

 ' 
! & ! '

!##

!$" !$#
!%#

#"&

#&'

#%(

)" )# )& )! && &' )& &' ) )" ) ) )) )'

 *!(  *!&  *#&  *!%  *   *"# "*' "*(! "*%% "*%( !* ' "*(# "*(( "*%(

 % 
 ' 

! )
!!% !#$

!$&
!%& !(#

#  # &
#!$

#))

&"&

&#(

"

)"

 ""

 )"

!""

!)"

#""

#)"

&""

&)"

)""

!"") !""$ !""% !""( !""' !" " !"  !" ! !" # !" & !" ) !" $ !" % !" (

+
,-
./
0
1
0
23
+

-405067 30,89067 60-172:4;-,<-067 05;=8+

2. Praca przewozowa wykonana w przewozach wewnątrzlądowych w Polsce w ujęciu gałęziowym 
(mld tono-km).  Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS 



22

p r z e g l ą d   k o m u n i k a c y j n y 1 / 2020

Transport szynowy, infrastruktura transportu szynowego

pojawienie się nowych przewoźni-
ków oraz zarządców infrastruktury. 
Dawne przedsiębiorstwo państwo-
we Polskie Koleje Państwowe zosta-
ło skomercjalizowane na podstawie 
art. 3 Ustawy z dnia 8 września 2000 
r. o komercjalizacji i restrukturyza-
cji przedsiębiorstwa państwowego 
Polskie Koleje Państwowe, a następ-
nie na mocy art. 14, 15 i 19 utwo-
rzone zostały odpowiednio spółki 
przewozowe (m.in. PKP CARGO S.A., 
PKP Intercity), spółka PKP PLK S.A. 
jako zarządca infrastruktury kole-
jowej, oraz inne spółki z Grupy PKP 
S.A. (m.in. PKP Informatyka). Nastą-
piła również zmiana struktury wożo-
nych towarów poprzez zmniejszenie 
przewozów masowych m.in. węgla, 
materiałów budowlanych, wyrobów 
hutniczych. 
 Z uwagi na koszty, zostały zlikwi-
dowane praktycznie przewozy ła-
dunków w systemie wagonowym 
tzw. przewozy rozproszone. Rozwija 
się natomiast transport intermo-
dalny. Z uwagi na zdominowanie 
rynku przewozów lądowych przez 
transport samochodowy, spowodo-
wało to powstanie nowych miejsc 
produkcji, magazynów i dystrybucji, 
poprzez dostosowanie ich lokalizacji 
do infrastruktury drogowej. Uwarun-
kowania prawne sektora transportu 
kolejowego mają duże przełożenie 
na funkcjonowanie rynku. Unia Eu-
ropejska od wielu lat w swojej poli-
tyce dąży do rozwoju ekologicznych 
gałęzi transportowych, jednak czy 
ostatnio bardzo modne hasło „zrów-
noważonego rozwoju” ma bezpo-
średnie przełożenie na efekty, które 
powinno powodować?  Podejmo-
wane działania powinny  uczynić 
stan zrównoważenia rozwoju go-
spodarczego, w którym potrzeby 
obecnego pokolenia mogą być za-
spokojone bez umniejszania szans 
przyszłych pokoleń na ich zaspo-
kojenie oraz idąc dalej za treścią tej 
idei, system transportowy UE powi-
nien powodować poprawę warun-
ków środowiska z uwzględnieniem 

oczekiwanej jakości życia dla obec-
nych i przyszłych społeczeństw (w 
tym zdrowia człowieka). Przemiany 
w zakresie organizacji rozwoju no-
wych technologii transportu oraz 
udziału w rynku poszczególnych 
gałęzi transportu, powinny dążyć do 
znaczącego ograniczenia jego szko-
dliwego oddziaływania na nasze 
otoczenie. Transport wśród dziedzin 
gospodarki zajmuje trzecią pozycję 
w zakresie szkodliwego oddziaływa-
nia na środowisko.  Pojęcie zrówno-
ważonego rozwoju w stosunku do 
transportu pojawiło się i zostało zde-
fi niowane już w 1987 roku w raporcie 
WCED - „Nasza Wspólna Przyszłość", i 
zostało adoptowane w dokumen-
tach i prawodawstwie UE. Jednak w 
odniesieniu do efektów działań Unii 
Europejskiej w ramach idei zrówno-
ważonego rozwoju można uznać, iż 
w jej obszarach doskonale funkcjo-
nuje rozwój nie zrównoważony lub 
pisząc łagodniej podjęte działania 
nie przyniosły oczekiwanych rezul-
tatów. Potwierdza to fakt, że w całej 
Unii Europejskiej dominuje transport 
samochodowy, choć jego udział w 
rynku transportowym w poszcze-
gólnych krajach UE jest różny. 
 Polityka szeregu państw człon-
kowskich, w tym również Polski 
spowodowała, iż budowany obec-
nie  system transportowy w sposób 
zdecydowany sprzyja rozwojowi 
transportu drogowego, a ekologicz-
na kolej sukcesywnie wypierana jest 
z rynku co powoduje, że warunki 
środowiskowe, jak też jakość życia 
społeczeństwa ulega pogorszeniu. 
Walka z zanieczyszczaniem powie-
trza powinna być skierowana nie 
tylko na emisje pochodzące ze spa-
lania węgla, lecz także ich redukcję 
emisji w transporcie.  Jaskrawym 
przykładem dużej degradacji gałęzi 
transportu jest polski transport wod-
ny śródlądowy, który do końca lat 90 
ubiegłego stulecia był jeszcze istot-
nie wykorzystywany do przewozów 
węgla i innych materiałów sypkich. 
Dynamiczny rozwój transportu sa-

mochodowego, który nie ponosił 
kosztów dostępu do infrastruktury 
transportowej, a więc był prefero-
wany przez państwo, spowodował 
zanik tej gałęzi transportu. Od kilku 
lat prowadzone są działania mają-
ce na celu odtworzenie infrastruk-
tury dróg wodnych, co pochłonie 
ogromne środki fi nansowe i potrwa 
kilkadziesiąt lat. Biała Księga zakła-
da, iż niezbędne jest zapewnienie 
zmiany strukturalnej umożliwiającej 
skuteczne konkurowanie na rynku 
przez transport kolejowy oraz prze-
jęcia większej ilości transportu to-
warów na średnie i dalekie odległo-
ści. Wskazuje ona też konieczność  
znacznych inwestycji pozwalających 
na rozszerzenie lub unowocześnie-
nie infrastruktury kolejowej co po-
winno doprowadzić do zwiększenia 
przepustowości sieci kolejowej. W 
przytaczanej Księdze można rów-
nież zetknąć się z zapisami, iż żadna 
duża zmiana w sektorze transportu 
nie będzie możliwa bez wsparcia 
rozwoju stosownej sieci i jej inteli-
gentnego wykorzystania. Mowa tu 
również o planowaniu w sposób 
maksymalizujący pozytywny wpływ 
na wzrost gospodarczy, jak też mi-
nimalizujący negatywne skutki dla 
środowiska. Kraje Europy Zachodniej 
powoli lecz sukcesywnie dokonują 
zmian systemów transportowych 
na podejście wielomodalne tworząc 
systemy transportowe, które wyko-
rzystują różne gałęzie i środki trans-
portu w tworzonych łańcuchach 
dostaw. 
 W Polsce jednak od kilkunastu lat 
realizowane było podejście jedno-
modalne 
 Pomimo prowadzonych inwe-
stycji na sieci kolejowej można za-
uważyć również działania o zupełnie 
innym kierunku i skutkach, gdzie 
przedsiębiorstwo zajmujące  się 
utrzymaniem linii kolejowych pro-
wadzi politykę dopasowania infra-
struktury kolejowej do aktualnych 
potrzeb m.in. przez redukcję szeregu 
stacji i punków ładunkowych, a na-
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wet zamykania linii kolejowych. Za-
rządca infrastruktury nie uwzględnia 
w swoich planach inwestycyjnych 
znaczącego wzrostu towarowych 
przewozów kolejowych w przyszło-
ści. Zamykanie stacji szczególnie na 
liniach dedykowanych dla ruchu  
mieszanego, tj. pasażerskiego i to-
warowego  powoduje ograniczenia 
w przepustowości linii. Tymczasem 
stacje wraz z przyległymi do nich 
bocznicami są generatorami ruchu. 
Likwidacja nierentownych obecnie 
linii kolejowych być może pozwala 
rozwiązać chwilowe problemy z po-
noszeniem kosztów tych linii, jednak 
na dłuższą metę jest to bezpowrot-
ne odcinanie drogi rozwoju sieci 
kolejowej i to zarówno w aspekcie 
linii kolejowych, jak i infrastruktury 
przeładunkowej, co z całą pewno-
ścią uniemożliwi podjęcie działań 
pozwalających na odzyskanie klien-
tów przewozów towarowych (ale 
również osobowych w pewnych 
rejonach), a tym samym wznowie-
nie efektywnego ruchu kolejowego. 
Od kilku lat prowadzone są w Polsce 
działania mające na celu zmianę po-
dejście i reaktywację zamkniętych 
linii kolejowych, szczególnie dla ru-
chu pasażerskiego. Opracowywa-
ne są programy rozwoju kolejowej 
infrastruktury punktowej takiej jak: 
terminale intermodalne, punkty ła-
dunkowe oraz bocznice kolejowe. W 
celu zahamowania tendencji spad-
kowych w przewozach kolejowych 
polityka transportowa Unii Euro-
pejskiej wspiera rozwój przewozów 
intermodalnych. Ten segment prze-
wozów rozwija się w naszym kraju 
bardzo dobrze. Pomimo, że tem-
po wzrostu tych przewozów przez 
ostatnie lata porównując rok do roku 
zarówno w pracy przewozowej jaki 
w masie było kilkunastoprocentowe, 
nie powoduje to jednak zahamo-
wania spadkowej tendencji udzia-
łu przewozów kolejowych w rynku 
transportowym ogółem.
 W 2018 r. masa jednostek inter-
modalnych przewiezionych trans-

portem kolejowym wyniosła 17,02 
mln ton wzrastając o 15,9% w relacji 
do 2017 r. W pierwszym półroczu 
2019 przewieziono 7,96 mln ton ła-
dunków. Jest to wynik lepszy niż w 
analogicznym okresie w 2018 roku 
o 1,2 mln ton. W tym samym okre-
sie względny wzrost pracy przewo-
zowej był nieco niższy – w 2018 r. 
wyniosła ona 6,16 mld netto tono 
km wzrastając o 13,9% względem 
2017 r. W pierwszym półroczu 2019 
wykonano pracę przewozową na 
poziomie 3,22 mld netto tono-km, 
a w analogicznym okresie 2018 roku 
było to 2,86 mld netto tono-km.
 W 2018 roku zanotowano wzrost 
przewiezionej koleją liczby jedno-
stek intermodalnych UTI (UTI infor-
muje o liczbie jednostek intermodal-
nych nie rozróżniając ich wielkości) 

o 16,5 % w stosunku do 2017 roku. 
W tym okresie przedmiotowe prze-
wozy wyrażone w jednostkach TEU 
(TEU to miara pojemności odpowia-
dająca kontenerowi ISO o długości 
20’) wzrosły o 13,6 % r/r. Porównując 
rok 2018 do 2017 widać, że nastąpił 
zbliżony względny wzrost kolejo-
wych przewozów jednostek inter-
modalnych mierzonych w UTI i TEU 
w porównaniu do względnej zmiany 
przewiezionej masy ładunków. Masa 
przypadającą na TEU wzrosła w 2018 
roku o 2 % r/r, natomiast masa przy-
padająca przeciętnie na UTI zwięk-
szyła się o 3 %. 
 Na wzrost przewozów jednostek 
intermodalnych istotny wpływ miał 
rozwój infrastruktury terminalowej, 
realizowany dzięki wsparciu środ-
ków pomocowych UE.   

 

 

3. Liczba przewiezionych jednostek intermodalnych w TEU i UTI  w okresie 2010 -2018  
Źródło: Opracowanie własne 
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4. Wielkości przewozów intermodalnych w latach 2010 – 2018  wyrażona  w masie i pracy przewozo-
wej oraz prognoza do roku 2023.

Źródło: Opracowanie własne 
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 W procesach logistycznych dwu-
dziestego wieku istotną rolę ode-
grała standaryzacja przestrzeni ła-
dunkowych poprzez wprowadzenia 
paletyzacji, a następnie kontenera 
jako podstawowej jednostki ładun-
kowej. Obecnie podobną rolę może 
odegrać cyfryzacja procesów wspo-
magających oraz zachodzących w 
procesach transportowych. Ważnym 
kierunkiem zmian w logistyce wy-
daje się też rozwój zintegrowanych 
multimodalnych łańcuchów trans-
portowych.  Dla rozwoju przewo-
zów multimodalnych nie wykorzy-
stujących jednostek intermodalnych 
niezbędna jest jednak infrastruktura 
punktowa w postaci punktów ła-
dunkowych, bocznic i terminali kon-
wencjonalnych. 
 Rynek transportowy regulo-
wany jest przez szereg przepisów 
prawnych zarówno na poziomie 
krajowym, unijnym, jak i międzyna-
rodowym. Jednak wprowadzając 
jakiekolwiek uregulowania w za-
kresie transportu kolejowego nie 
powinno się dokonywać w oderwa-
niu od uwarunkowań funkcjonują-
cych w konkurencyjnych gałęziach 
transportowych, a w szczególności 
transportu samochodowego. Regu-
lacje nie uwzgledniające warunków 
funkcjonowania całego rynku trans-
portowego, mogą mieć w pewnym 
stopniu pozytywny wpływ na konku-
rencję wewnątrz branży kolejowej, 
jednak obniżają jego  konkurencyj-
ność  wewnątrz sektora transportu 
lądowego. Dlatego też sformułować 
należy postulat de lege ferenda, by 
pojęcie rynku właściwego w odnie-
sieniu do transportu towarów defi -
niować w odniesieniu do transportu 
kolejowego i samochodowego łącz-
nie, a nadto by ujednolicić nadzór 
regulatora nad tym rynkiem, tak by 
zapewnić równą konkurencję prze-
woźników kolejowych i samocho-
dowych.
  Warto również zwrócić uwagę na 
fakt, iż w aktualnym stanie prawnym 
przewoźnicy/operatorzy logistycz-

ni działający w obszarze transportu 
drogowego mogą posiadać dowol-
ną ilość infrastruktury punktowej 
(centra logistyczne, dystrybucyjne 
i magazynowe itp.), nie mając jed-
nocześnie obowiązku prawnego 
w zakresie udostępniania tej infra-
struktury innym przewoźnikom, czy 
też ustalenia narzuconego poziomu 
marży, przez co mogą świadczyć 
usługi większego łańcucha logistycz-
nego samodzielnie mając wpływ na 
jakości. Całość usługi w konsekwen-
cji może być tańsza z uwagi na brak 
dodatkowego podmiotu narzucają-
cego swoją marżę zysku na koszcie 
usług. Tymczasem, regulacje ustawy 
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym, nakładają na podmio-
ty posiadające wskazane powyżej 
obiekty (m.in. terminale towarowe), 
obowiązek ich udostępniania oraz 
korzystania z usług świadczonych w 
tych obiektach, na równych i niedy-
skryminujących warunkach.

Kolejowa infrastruktura 

ładunkowa – regulacje prawne.

Jednym z podstawowych warunków 
rozwoju towarowych przewozów 
kolejowych oraz zwiększenie jego 
udziału w rynku transportowym jest 
odpowiedniej jakości infrastruktura 
liniowa. Bardzo ważnym elementem 
systemu transportowego jest też 
infrastruktura punktowa dedykowa-
na towarowym przewozom kolejo-
wym. Należy przy tym podkreślić, 
że przepisy ustawy o transporcie 
kolejowym rozróżniają pojęcie infra-
struktury kolejowej, do której zalicza 
się m.in. linie kolejowe, oraz pojęcie 
obiektu infrastruktury usługowej. 
Pierwsze z nich zdefi niowane zosta-
ło w art. 4 pkt 1 ustawy o transporcie 
kolejowym, poprzez odesłanie do 
załącznika nr 1 do Ustawy, który za-
wiera wykaz elementów infrastruk-
tury kolejowej. Defi nicja obiektu 
infrastruktury usługowej zamiesz-
czona została natomiast w art. 4 pkt 
51 ustawy o transporcie kolejowym, 

który z kolei odsyła do ust. 2 i 3 za-
łącznika nr 2 do Ustawy. 
 Uwzględniając powyższe rozróż-
nienie, do szeroko pojętej infrastruk-
tury generującej potoki ładunków 
możemy zaliczyć centra logistyczne, 
terminale typu railport, termina-
le konwencjonalne i kontenerowe 
ogólnodostępne punkty ładunkowe, 
oraz bocznice kolejowe, przy czym 
te ostatnie obiekty na gruncie prze-
pisów ustawy o transporcie kolejo-
wym zaliczyć należy do infrastruk-
tury kolejowej, choć podlegają one 
nieco innym rygorom prawnym niż 
linie kolejowe. 
 Infrastruktura bocznicowa pełni 
bardzo ważną funkcję szczególnie 
przy przewozach masowych. Zgod-
nie z defi nicją zawartą w art. 4 pkt 
10 ustawy o transporcie kolejowym, 
bocznica kolejowa to wyznaczona 
przez zarządcę infrastruktury droga 
kolejowa, połączona bezpośrednio 
lub pośrednio z linią kolejową, słu-
żąca do wykonywania czynności 
ładunkowych, utrzymaniowych lub 
postoju pojazdów kolejowych albo 
przemieszczania i włączania pojaz-
dów kolejowych do ruchu po sieci 
kolejowej. 
 Zwrócić należy przy tym uwagę, 
że podmiot zarządzający bocznicą 
kolejową ma status zarządcy infra-
struktury kolejowej, który jednak w 
przypadku, gdy nie zarządza inną 
drogą kolejową niż bocznica kolejo-
wa, defi niowany jest zgodnie z art. 
4 pkt 10a ustawy o transporcie ko-
lejowym, jako użytkownik bocznicy 
kolejowej. Status ten determinuje w 
szczególności obowiązek użytkow-
nika (zarządcy) bocznicy w zakresie 
jej udostępniania, co wynika wprost 
z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o 
transporcie kolejowym, zgodnie 
z którym do zadań zarządcy infra-
struktury należy m.in. udostępnia-
nie dróg kolejowych i świadczenie 
usług z tym związanych. Potwierdza 
to również przepis art. 3 ust. 6 usta-
wy o transporcie kolejowym, który 
w katalogu przepisów ustawy, któ-
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rych nie stosuje się do bocznic ko-
lejowych, nie wymienia przepisów 
rozdziału 6, co a contrario oznacza, 
że przepisy te regulujące zasady 
udostępniania infrastruktury kolejo-
wej, mają zastosowanie również do 
bocznic kolejowych.
 Ustawa o transporcie kolejowym 
defi niuje w art. 4 pkt 1c pojęcie infra-
struktury prywatnej, którą stanowi 
infrastruktura kolejowa wykorzysty-
wana wyłącznie do realizacji wła-
snych potrzeb jej właściciela lub jej 
zarządcy innych niż przewóz osób. 
Powyższe pojęcie odnosić należy 
również do bocznic kolejowych. W 
odniesieniu do infrastruktury speł-
niającej powyższe przesłanki, nie ma 
zastosowania obowiązek udostęp-
nienia innym podmiotom na rów-
nych i niedyskryminacyjnych zasa-
dach. Wynika to z przepisu art. 3 ust. 
3 ustawy o transporcie kolejowym, 
który pośród przepisów Ustawy, któ-
rych nie stosuje się do infrastruktury 
prywatnej, wyłącza m.in. przepisy 
rozdziału 6. Fakt wyłączenia w odnie-
sieniu do infrastruktury prywatnej 
obowiązku jej udostępniania ozna-
cza jednak, że infrastruktura taka nie 
jest objęta zwolnieniem z podatku 
od nieruchomości, co wynika z art. 
7 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., 1170, 
ze zm.), zgodnie z którym zwalnia się 
od podatku od nieruchomości grun-
ty, budynki i budowle wchodzące 
w skład infrastruktury kolejowej w 
rozumieniu przepisów o transporcie 
kolejowym, która jest udostępniania 
przewoźnikom kolejowym. Ponadto, 
zgodnie z art. 8 ustawy o transporcie 
kolejowym, grunty zajęte pod infra-
strukturę kolejową zwolnione są od 
opłat z tytułu użytkowania wieczy-
stego. 
 Dla pełnego obrazu punktowej 
infrastruktury ładunkowej należy 
scharakteryzować inne obiekty, w 
których generowane są potoki ła-
dunków na transport kolejowy.
 Pojęcie terminala towarowego 

zostało zdefi niowane w art. 4 pkt 
36c Ustawy, zgodnie z którym jest to 
obiekt budowlany lub zespół obiek-
tów budowlanych obejmujący dro-
gę kolejową, wyposażony w urzą-
dzenia ładunkowe, umożliwiający 
załadunek lub rozładunek wagonów 
lub integrację różnych rodzajów 
transportu w zakresie przewozu to-
warów. Obiekt ten wskazany został 
w ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 2 do 
ustawy o transporcie kolejowym, 
jako jeden z rodzajów obiektów in-
frastruktury usługowej. Innymi sło-

wy, terminal towarowy jest obiek-
tem przestrzennym infrastruktury 
usługowej wyposażonym w takie 
elementy jak: układy torowe i dro-
gowe, place składowe, magazyny 
i urządzenia przeładunkowe wraz 
gruntami, na których się one znajdu-
ją.  Umożliwiają one za i wyładunek 
wagonów oraz integracje różnych 
gałęzi transportu w procesie obsługi  
ładunków. 
 Terminale w zależności od seg-
mentu obsługiwanego ładunku 
dzielimy na konwencjonalne i inter-

 

5. Infrastruktura logistyczna w transporcie kolejowym
Źródło: Opracowanie własne
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6. Liczba bocznic kolejowych i punktów taryfowych obsługiwanych przez PKP CARGO S.A.
Źródło: Opracowanie własne PKP CARGO S.A.
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modalne. Oprócz terminali na sieci 
kolejowej występują punkty ładun-
kowe, które w przeciwieństwie do 
terminali nie są zasadniczo wypo-
sażone w urządzenia przeładunko-
we, nie mają przypisanych pracow-
ników oraz nie jest określona stała 
organizacja wykonywania prac prze-
ładunkowych. Punkty te najczęściej 
są  zarządzane bezpośrednio przez 
zarządcę infrastruktury.
 Centrum logistyczne jest to obiekt 
przestrzenno-funkcjonalny wraz z 
infrastrukturą i organizacją, w któ-
rym realizowane są usługi logistycz-
ne związane z przyjmowaniem, 
magazynowaniem, rozdziałem i 
wydawaniem towarów oraz usługi 
towarzyszące, świadczone przez nie-
zależne w stosunku do nadawcy lub 
odbiorcy podmioty gospodarcze. W 
skład centrum logistycznego może 
wchodzić kilka terminali przeładun-
kowych łączących w procesie trans-
portowym różne gałęzie transpor-
towe. Jednym z terminali powinien 
być terminal intermodalny.
 W ujęciu organizacyjnym centrum 
logistyczne to samodzielny podmiot 
gospodarczy, dysponujący: wydzie-
lonym terenem powiązanym z oto-
czeniem komunikacyjnym (głównie 
siecią dróg i liniami kolejowymi), 
infrastrukturą (drogi, place, parkingi, 

budowle inżynierskie i budynki), wy-
posażeniem, personelem i organi-
zacją, świadczący usługi logistyczne 
(przewóz, przeładunki, magazyno-
wanie, rozdział i kompletacja, funk-
cje zaopatrzeniowe i dystrybucyjne) 
w ramach doraźnych zleceń lub cią-
głych umów z fi rmami zewnętrzny-
mi. Podział kolejowej infrastruktury 
logistycznej przedstawia rysunek 5.

Bocznice kolejowe 

Dla odwrócenia niekorzystnych 
tendencji spadku udziału przewo-

zów kolejowych na rynku transpor-
towym należy prowadzić skorelo-
wane działania w zakresie rozwoju 
zarówno infrastruktury liniowej, jak 
i punktowej. W obecnej perspekty-
wie fi nansowej, tj. na lata 2013-2020  
zostały przeznaczone duże środki fi -
nansowe około 70 miliardów złotych 
na modernizacje infrastruktury linio-
wej. W wyniku przeprowadzonych 
inwestycji nastąpi znacząca  popra-
wa jej stanu, zwiększą się też zdol-
ności przewozowe sieci kolejowej. 
Jednak dla osiągnięcia spodziewa-
nego efektu w postaci zwiększenia 

 

 

7. Podział bocznic kolejowych. Źródło: Opracowanie własne

8. Mapa poglądowa głównych skupisk bocznic kolejowych w Polsce
Źródło: Opracowanie własne. 
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przewozów towarowych konieczne 
jest utworzenie dobrze rozwiniętej 
sieci punktów, w których przesyłki 
mogą być ładowane na transport 
kolejowy. Istotnymi generatorami 
potoków ładunku są duże zakłady 
przemysłowe, parki logistyczne i 
technologiczne oraz obszary dobrze 
zurbanizowane przemysłowo np. w 
specjalnych stref ekonomicznych. 
Z uwagi na obecny podział rynku 
transportowego i dominację na nim 
transportu samochodowego, nowo 
powstające obszary przemysłowe 
obsługiwane są w Polsce przede 
wszystkim przez transport samo-
chodowych. Powstają one przy 
głównych ciągach drogowych bez 
dostępu do infrastruktury kolejowej. 
Na skutek zmieniających się techno-
logii, również w zakresie pozyskiwa-
nia energii zamykane są starsze za-
kłady produkcyjne, które posiadały 
bocznice kolejowe. Liczba bocznic 
kolejowych przez ostatni kilkana-
ście lat w Polsce spadła o około 40%. 
Spadek liczby bocznic kolejowych 
obrazuje poniższa tabela zawiera-
jąca dane dotyczące liczby bocznic 
i punktów taryfowych obsługiwa-
nych PKP CARGO S.A., największego 
w Polsce kolejowego przewoźnika 
towarowego. 
 Powodów zmniejszania się liczby 
bocznic jest kilka, możemy je skla-
syfi kować według kilku podstawo-
wych obszarów. 
1. Wysokie koszty budowy a na-

stępnie utrzymania. 
2. Uregulowania prawne w zakre-

sie ich uruchomienia, a także 
późniejszej eksploatacji między 
innymi długotrwałe i kosztowne 
procedury pozyskiwania doku-
mentacji pozwalającej na eks-
ploatację bocznic.

3. Uwarunkowania rynkowe mię-
dzy innymi małą konkurencyj-
ność transportu kolejowego 
z powodu wysokich kosztów 
dostępu do infrastruktury kole-
jowej oraz utrudnienia w regu-
larnym kursowaniu pociągów 

spowodowane remontami linii 
kolejowych. 

Bocznice kolejowe, w zależności od 
połączenia z kolejową infrastrukturą 
liniową oraz z uwagi na charakter 
świadczonych w ramach bocznicy 
usług, można podzielić na:
• bocznice stacyjne odgałęziające 

się od torów stacyjnych,
• bocznice szlakowe, które odga-

łęziają się torem dojazdowym 
od jednego lub dwóch torów 
szlakowych danej linii.

Bocznice kolejowe możemy podzie-
lić również z uwagi na:
• rodzaj użytkownika,
• aspekty prawno-organizacyjne,
• miejsca włączenia do sieci za-

rządcy infrastruktury,
• wielkość i obszar terenu zajmo-

wanego przez bocznicę,
• gęstość infrastruktury kolejowej 

na terenie zajmowanym przez 
bocznicę. 

Rozmieszczenie bocznic w naszym 
kraju jest nieregularne a największe 
ich skupiska występują w miejscach, 
gdzie w okresie powojennym rozwi-
jał się przemysł ciężki, kopalnie, za-
kłady chemiczne i petrochemiczne 
oraz w rejonie gdzie generowane 
były duże potoki ładunków takie jak 
porty morskie i przemysł stoczniowy. 

Obowiązujące regulacje prawne 

w zakresie funkcjonowania 

bocznic kolejowych

Jak to już zostało po części omówio-
ne wcześniej, status prawny oraz za-
sady funkcjonowania bocznic kolejo-
wych w Polsce uregulowane zostały 
w przepisach ustawy o transporcie 
kolejowym, która w tym zakresie do-
konała odpowiedniej implementacji 
regulacji unijnych, w szczególności 
zaś przepisów dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2012/34/UE 
z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie 
utworzenia jednolitego europejskie-
go obszaru kolejowego. 

 Powyższe regulacje przede 
wszystkim defi niują oraz określa-
ją podstawowe prawa i obowiązki 
użytkowników bocznic kolejowych, 
w tym w szczególności zakaz łącze-
nia funkcji zarządcy infrastruktury 
kolejowej i przewoźnika wynikają-
cy z art. 5 ust. 3 Ustawy, jak również 
obowiązek w zakresie udostępniania 
tejże infrastruktury przewoźnikom 
kolejowym. W tym zakresie, o czym 
również wspomniano wcześniej, 
wyjątek stanowią bocznice posia-
dające status infrastruktury prywat-
nej. Należy jednak zwrócić uwagę, 
że motyw 12 Dyrektywy 2012/34/
UE wskazuje, że prywatne linie i 
bocznice, odgałęziające się od to-
rów stacyjnych i szlakowych, takie 
jak bocznice i linie zakładowe, nie 
są częścią infrastruktury kolejowej, a 
zarządcy takiej infrastruktury nie po-
winni podlegać obowiązkom nało-
żonym na zarządców infrastruktury 
kolejowej na mocy niniejszej dyrek-
tywy. Jednakże należy zagwaranto-
wać niedyskryminacyjny dostęp do 
takich linii i bocznic, niezależnie od 
tego, czyją są własnością, w przy-
padku gdy stanowią one tory do-
jazdowe do obiektów infrastruktury 
usługowej, które są niezbędne do 
świadczenia usług przewozowych 
oraz w przypadku, gdy służą one 
lub mogą służyć więcej niż jednemu 
klientowi końcowemu.
 Do obowiązków zarządcy (użyt-
kownika bocznicy) należy w szcze-
gólności, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 
lit. b i c nadawanie drodze kolejowej 
i znoszenie statusu bocznicy kole-
jowej, a także wykonywanie innych 
obowiązków w zakresie utrzymania  
i udostępniania. 
 Funkcjonowanie bocznic kolejo-
wych, w tym realizacja obowiązków 
użytkowników bocznic kolejowych 
zwłaszcza w zakresie bezpieczeń-
stwa kolejowego podlega nadzo-
rowi Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego, zgodnie z przepisem 
art. 14 Ustawy. W tym zakresie, prze-
pis art. 17 ust. 1 Ustawy nakłada na 
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użytkowników bocznic kolejowych 
obowiązek spełniania warunków 
technicznych i organizacyjnych 
zapewniających bezpieczne pro-
wadzenie ruchu kolejowego, bez-
pieczną eksploatację pojazdów oraz 
ochronę przeciwpożarową i ochronę 
środowiska. Ponadto, ust. 1b tegoż 
art. 17 Ustawy nakłada dodatkowo 
obowiązek opracowania przepisów 
wewnętrznych w celu spełnienia 
wymogów, określonych w ust. 1.
 W odniesieniu do bocznic kole-
jowych nie jest jednak wymaga-
ne posiadanie przez użytkownika 
bocznicy kolejowej autoryzacji 
bezpieczeństwa, a wystarczającym 
dokumentem jest świadectwo bez-
pieczeństwa, zgodnie z art. 17d ust. 
3 Ustawy. Wymogu, jakie muszą 
być spełnione przez użytkownika 
bocznicy, by uzyskać świadectwo 
bezpieczeństwa bocznicy kolejowej 
określa art. 19 ust. 3 Ustawy. Za brak 
świadectwa bocznicy przepisu Usta-
wy przewidują dotkliwą sankcję, a 
mianowicie zgodnie z art. 66 ust. 1 
pkt 2 lit. c Ustawy, na zarządcę któ-
ry eksploatuje drogę kolejową, bez 
wymaganego dokumentu, o którym 
mowa w art. 17d, a zatem również w 
przypadku braku świadectwa bocz-
nicy kolejowej, Prezes UTK nakłada 
się karę pieniężną do 2% rocznego 
przychodu.
 Jak wynika z powyższego, regula-
cje prawne, w tym liczne obowiąz-
ki oraz ryzyka prawne związane z 
użytkowaniem bocznic kolejowych 
stanowią istotną barierę w rozwoju 
tego typu infrastruktury.
 Choć transport intermodalny w 
Polsce rozwija relatywne dobrze w 
porównaniu z pozostałymi segmen-
tami przewozów kolejowych, to roz-
wój ten należy zawdzięczać przede 
wszystkim wsparciu środków pomo-
cowych UE zarówno na infrastruktu-
rę oraz urządzenia przeładunkowe 
i tabor związany z przewozami in-
termodalnymi. Środki pomocowe 
na ten cel można było pozyskać z 
trzech programów, tj., POIiŚ do 50%, 

RPO do 80% oraz z CEF, gdzie wyso-
kość była uzależniona od tego, czy 
projekt znalazł  się w kopercie naro-
dowej czy też ogólnej, dofi nasowa-
nie tylko na poziomie 20%. 
 Dlatego też w nowej perspekty-
wie fi nansowej należy uruchomić 
programy w ramach środków z UE 
wspierających rozwój bocznic kole-
jowych. Wsparcie rozwoju bocznic 
powinno odbywać się w kilku aspek-
tach:
• prawnym,
• fi nansowym, 
• organizacyjnym, 
• technicznym.

Rozwój bocznic w szeregu krajach 
Europy Zachodniej jest wspiera-
ny poprzez różne programy mają-
ce ułatwić budowanie a następnie 
ich eksploatacje. Jeżeli chcemy aby 
kolej w naszym kraju zaczęła odzy-
skiwać rynek przewozów towaro-
wych potrzebne są działania o wiele 
szersze niż tylko w zakresie rozwoju 
przewozów intermodalnych. Wska-
zana byłyby działania mające na celu 
budowę różnego rodzaju infrastruk-
tury logistycznej oraz wspieranie 
rozwoju przewozów koleją innych 
segmentów ładunków takich jak 
materiały niebezecne czy tzw. drob-
nicę lub ładunki sztukowe.  

Zastosowane Skróty 

POIŚ - Sektorowy Program Operacyj-
ny Infrastruktura i Środowisko, 

RPO – Regionalny Program Operacyj-
ny, 

CEF - Instrument "Łącząc Europę" 
(ang. Connecting Europe Faci-
lity - CEF) to nowy instrument 
fi nansowy, który zastąpił do-
tychczasowy program TEN-T. 
Wspiera rozwój trzech obsza-
rów - sieci transportowej, ener-
getycznej oraz telekomunika-
cyjnej.

WCED –  Światowa Komisja ds. Śro-
dowiska i Rozwoju (ang. the 
World Commission on Environ-
ment and Development),
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