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S t r e s z c z e n i e  

Celem artykułu jest analiza funkcjonowania dworców autobusowych w Krakowie. Na potrzeby tej 
analizy zdefiniowano pojęcie komunikacji autobusowej i dworca autobusowego. Wskazano 29 miejsc 
o charakterze dworców autobusowych. Większość dworców zlokalizowana była w strefach centralnej 
i obrzeży centrum. Były to jednocześnie dworce największe. Pośrednim skutkiem ich istnienia były liczne 
konflikty w ruchu w centrum miasta. Analizując dworce pod względem wielkości, wyróżniono dworce 
duże, średnie oraz małe. Dworce podzielono także na te o charakterze regionalnym, ponadlokalnym 
i lokalnym. Niestety, wszystkie duże dworce regionalne (ponadlokalne) mają, przynajmniej częściowo, 
charakter wyłącznie przystanków autobusowych cechujących się niską jakością zagospodarowania. 
Wskaźnik dostępności dworców wahał się od 20 minut do 64 minut. Dobry wskaźnik dostępności miały 
dworce położone w centrum i na jego obrzeżach – najgorszy dworce położone w strefie podmiejskiej. 
Bardzo dobrą dostępnością cechowały się obszary przystanków busowych. W artykule poddano krytyce 
możliwości lokalizacji dworców wynikające z dokumentów miejskich (Studium UiKPZ, Strategia roz-
woju Krakowa).  
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A b s t r a c t  

The author dealt with bus stations functioning in Cracow. To realize this aim, he defined notions of bus 
transport and bus station. There are 29 bus stations in Cracow. Most of them are situated in the city-centre 
and its fringe. These are the greatest stations. Their site causes numerous urban traffic conflicts in the 
central zone of the discussed city. As regard a transport volume, the bus stations were classified as the 
great, medium and small ones. The author distinguished also the regional, supralocal and local bus 
stations. All the great regional stations (supralocal) are, at least partially, the bus stops only, with a poor 
infrastructure. An accessibility index of the bus stations amounted 20–64 minutes. A good access was that 
of the bus stations lying in the city centre or in its fringe, while the worse – of those situated in the 
Cracow suburban zone. The good accessibility was that of the mini-bus stops. The author negatively 
valued projects of the new bus stations location, according to documents prepared by Cracow planning 
bodies. 
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1. Wstęp 

Częściowa demonopolizacja i deregulacja transportu autobusowego dokonana w Polsce 
w latach transformacji społeczno-gospodarczej w istotny sposób wpłynęła na przekształce-
nia zachodzące w tej gałęzi transportu. Nastąpiły poważne przekształcenia własnościowe 
i organizacyjne wśród dotychczasowych monopolistów, przedsiębiorstw PKS [10]. Po-
wstało wiele niewielkich prywatnych przedsiębiorstw autobusowych – wg [1] najwięcej 
w Polsce południowo-wschodniej. Podobne zmiany zaszły w większości krajów naszej 
części Europy, np. na Węgrzech [2]. 

Celem artykułu była analiza funkcjonowania dworców autobusowych w Krakowie. 
W artykule pojęcie komunikacji autobusowej objęło regularne linie krajowej komunikacji 
autobusowej przekraczające granicę administracyjną miasta Krakowa. Z kolei „dwo- 
rzec autobusowy” to obszar grupujący dużą liczbę przystanków autobusowych, przy czym 
w artykule przeanalizowano wyłącznie przystanki mające charakter przystanków końco-
wych. Tak rozumiany „dworzec autobusowy” można było rozpatrywać w aspekcie: 
1) funkcjonalnym, rozumianym wyłącznie jako miejsce odpraw pasażerskich (wsiadania 

i wysiadania),  
2) organizacyjno-technicznym, jako miejsce zatrzymywania i postoju pojazdów, organi-

zacji ruchu (kontrola rozkładu jazdy, zmiana kierunku jazdy) oraz punkt socjalny dla 
kierowców, 

3) architektonicznym, jako zespół budynków, parkingów, peronów itp. wraz z odpowied-
nim zagospodarowaniem przestrzennym i programem użytkowym (w tym m.in. pocze-
kalnia dla pasażerów, punkt informacji itp.). 
Dworzec spełniający tylko kryterium funkcjonalne był w rzeczywistości jedynie przy-

stankiem autobusowym1. Obiekt wypełniający pierwsze dwa kryteria nazwano w artykule 
pętlą autobusową. Dworzec autobusowy spełniał wszystkie 3 kryteria. 

Artykuł powstał na podstawie danych dotyczących przewozów regularnych w Krakow-
skim Obszarze Metropolitalnym. Głównym źródłem były rozkłady jazdy: komunikacji 
zbiorowej organizowanej przez miasto Kraków [6], komunikacji dalekobieżnej odchodzą-
cej z Regionalnego Dworca Autobusowego (RDA) w Krakowie [4], niezależnej komunika-
cji lokalnej obsługującej powiat miasta Krakowa wraz z powiatami przyległymi [7] oraz 
niezależnej komunikacji w województwie małopolskim [5]. Dane zostały zebrane wg stanu 
na okres październik–grudzień 2007 r. i obejmowały 480 linii wykonujących ok. 5,5 tys. 
kursów dziennie w dzień roboczy2. Pozyskane rozkłady jazdy zostały częściowo 
zweryfikowane przez porównanie z KBR (2003, 2007), stronami internetowymi prze-
woźników oraz obserwacjami dokonanymi bezpośrednio w terenie. Co ciekawe, wbrew 
przypuszczeniom dokonanym a priori, większym problemem niż nielegalne kursy były 
połączenia wpisane do rozkładu jazdy, a zazwyczaj niewykonywane. Prawdopodobnie 
wynikały one z faktu, że w polskim prawie przewoźnik ponosi mniejsze konsekwencje za 
niewykonanie kursu niż za nielegalne wykonanie kursu dodatkowego. Opisana powyżej 
sytuacja dotyczyła linii łączących Kraków z okolicznymi miastami (głównie Olkuszem, 
Skawiną i Myślenicami) i mogła obejmować nawet do 30% kursów do tych miast. Oznacza 
to, że spośród zinwentaryzowanych 5,5 tys. kursów ogółem podejrzanych było ok.  
200 – 400 kursów. 
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2. Dworce autobusowe w Krakowie 

2.1. Liczba dworców 

Zinwentaryzowano 66 przystanków autobusowych, będących „miejscami postojowymi 
służącymi wyrównaniu czasu przejazdu”. Według danych ZDiT miejsc takich było 60. 
Część z nich była fikcyjna. Wynikało to z braku formalnej zgody na postój na przystanku 
wybranym przez przewoźnika na końcowy. W tej sytuacji do rozkładu jazdy wpisywano 
najbliższy możliwy parking (lub przystanek), z którego w rzeczywistości (zwłaszcza 
w godzinach szczytu) nie korzystano. W takiej sytuacji jako dworzec przyjęto rzeczywisty 
ostatni przystanek. Kolejnym etapem była agregacja niektórych przystanków w jeden dwo-
rzec autobusowy. Okoliczności takie miały miejsce, gdy presja pasażerów wymuszała 
lokalizację przystanku końcowego w pobliżu popularnego miejsca w mieście, a jednocze-
śnie przepustowość przystanków w tym rejonie była już wyczerpana. Doskonałym przykła-
dem może być obszar Nowy Kleparz, który obejmował: dawny dworzec autobusowy MPK 
przy ulicy Prądnickiej, 5 przelotowych przystanków autobusowych komunikacji zbiorowej 
położonych przy alei Słowackiego i ulicach: Wrocławskiej i Prądnickiej, przystanki komu-
nikacji niezależnej przy ulicach: Zbożowej i Helclów oraz parkingi wyrównawcze przy 
ulicach Długiej, Kamiennej, Prandoty i Rakowickiej. Podobną strukturę miały obszary 
Poczta Główna i Dworzec Zachodni oraz Dworzec Wschodni, w ramach którego większość 
linii obsługiwał RDA (fot. 1). Ostatecznie zinwentaryzowane przystanki zagregowano do 
29 miejsc (obszarów) pełniących funkcje (przynajmniej częściowo) dworców autobuso-
wych. Podstawowe dane dotyczące dworców zestawiono w tab. 1. 

 

 
Fot. 1. Regionalny Dworzec Autobusowy w Krakowie (fot. aut.) 

Photo 1. Regional Bus Station in Cracow (photo by author) 
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T a b e l a  1 

Podstawowe dane dotyczące dworców autobusowych w Krakowie3 
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1 Al. Przyjaźni obrzeża centrum 3 31 1 38,4 MLP 
2 Al. Solidarności przedmiejska 4 14 2 38,8 MLA 
3 Borek Fałęcki przedmiejska 11 334 6 40,1 SPP 
4 Bronowice Małe osiedli mieszkaniowych 9 133 3 36,9 SLP 
5 Cracovia obrzeża centrum 4 66 2 26,3 MLP 
6 Czyżyny osiedli mieszkaniowych 25 369 6 31,4 SPD 
7 Dębniki obrzeża centrum 17 216 7 25,2 SPD 
8 Dworzec Wschodni obrzeża centrum 197   1008 13 27,9 DRZ4 
9 Dworzec Zachodni centrum 85 1027 10 26,3 DRA 

10 Filharmonia centrum 2 45 1 25,9 MLA 
11 Galeria Kazimierz obrzeża centrum 1 13 1 28,3 MLA 
12 Hala Targowa centrum 1 13 1 28,5 MLA 
13 Karmelicka centrum 8 148 3 26,7 SLA 
14 KSW przedmiejska 1 21 1 31,2 MLP 
15 Łagiewniki obrzeża centrum 3 41 1 33,3 MLP 
16 Mateczny centrum 6 104 3 29,1 SLP 
17 Nowy Kleparz obrzeża centrum 56 1065 12 24,4 DRZ5 
18 Os. Piastów osiedli mieszkaniowych 1 9 1 42,0 MLA 
19 Os. Złocień podmiejska 1 3 1 53,8 MLP 
20 Pl. Bohaterów Getta centrum 1 12 1 30,8 MLP 
21 Pl. Centralny obrzeża centrum 2 42 2 33,4 MLA 
22 Pleszów przedmiejska 1 24 1 51,5 MLP 
23 Poczta Główna centrum 26 585 4 23,6 DPA 
24 Prądnik Czerwony osiedli mieszkaniowych 2 33 2 29,6 MLP 
25 Rondo Grzegórzeckie obrzeża centrum 1 16 1 23,3 MLA 
26 Rondo Mogilskie obrzeża centrum 2 11 2 20,2 MLA 
27 Salwator obrzeża centrum 7 132 2 34,9 SLP 
28 Szpital Rydygiera osiedli mieszkaniowych 2 24 2 35,8 MLA 
29 Tyniec podmiejska 1 16 1 64,2 MLA 
 Suma  480   5555 23 –  
 Dworzec Główny centrum – – – 20,2  
 Krowodrza Górka osiedli mieszkaniowych – – – 31,3  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [4–7, 11] 
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2.2. Liczba linii, połączeń i obsługiwanych kierunków 

Największym dworcem (tab. 1) pod względem liczby obsługiwanych linii był obszar 
Dworzec Wschodni (197). W skład tego obszaru wchodził RDA, który obsługiwał dużą 
liczbę dalekobieżnych połączeń – często z niską częstotliwością (nawet raz dziennie), co 
obniżało średnią liczbę kursów (zaledwie 5,1 kursu na linię). Najwięcej kursów rozpoczy-
nało bieg w obszarze Nowy Kleparz (1065, przy stosunkowo dużej średniej wynoszącej 
19 kursów na linię). Najmniejszy był przystanek na os. Złocień obsługujący 3 kursy jednej 
linii. 

Analizując dworce pod względem wielkości, wyróżniono 3 zasadnicze ich rodzaje, 
które posłużyły następnie do konsktrukcji typologii (por. podrozdz. 2.4): 
– dworce duże (4), obsługujące ponad 25 linii autobusowych realizujących ponad  

500 kursów, 
– dworce średnie (7), obsługujące ponad 5 linii autobusowych realizujących ponad  

100 kursów,  
– dworce małe (18), obsługujące do 5 linii autobusowych realizujących poniżej  

100 kursów. 
Komunikacja autobusowa przekraczała granicę miasta w 23 punktach. Najwięcej kie-

runków obsługiwały (tab. 1) dworce położone w centrum lub w jego bezpośrednim sąsiedz-
twie: Dworzec Wschodni (13), Nowy Kleparz (12) i Dworzec Zachodni (10).  

Wśród ogółu dworców wyróżniono: 
– dworce o charakterze regionalnym (3), cechujące się dużą liczbą obsługiwanych kierun-

ków (10, 12 lub 13), 
– dworce o charakterze ponadlokalnym (4) obsługujące pomiędzy 4 a 7 kierunkami, 
– dworce o charakterze lokalnym (22) obsługujące 1, 2 lub 3 kierunki. 

2.3. Funkcjonowanie dworców 

Analizując dworce pod kątem wspomnianych aspektów funkcjonowania (organiza-
cyjno-technicznego, architektonicznego i funkcjonalnego), należy zwrócić uwagę na niską 
jakość krakowskich dworców (tab. 1). 

Tylko dwa spośród nich (Czyżyny i Dębniki6, fot. 2) oraz jeden częściowo (RDA w ra-
mach obszaru Dworzec Wschodni) były dworcami mającymi (przynajmniej teoretycznie) 
wszystkie trzy cechy dworca autobusowego. Obsługiwały one 47% linii i realizowały 24% 
kursów. 

Kolejnych 13 dworców (głównie byłe dworce MPK, jeden częściowo) to pętle autobu-
sowe spełniające kryterium organizacyjno-techniczne i funkcjonalne; realizowały one 20% 
kursów na 13% linii. Dworcom tym brakowało przede wszystkim odpowiedniego pro-
gramu dla pasażerów (poczekalnie). 

Piętnaście obszarów (w tym 2 częściowo) to wyłącznie przystanki autobusowe (fot. 3) – 
obsługiwały one 40% linii, na nich rozpoczynało się aż 56% kursów autobusowych wycho-
dzących z Krakowa. Były to przede wszystkim przystanki małych przewoźników niezależ-
nych. Sytuacja ta po części wynikała z niedocenienia przewoźników prywatnych przez 
miasto i wynikającego stąd braku zainteresowania organizacją komunikacji niezależnej. 
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Fot. 2. Dworzec autobusowy Dębniki (Rondo Grunwaldzkie) (fot. aut.) 

Photo 2. “Dębniki” (“Rondo Grunwaldzkie”) bus station (photo by author) 

 
Fot. 3. Parking przy ul. Ogrodowej stanowił fragment Dworca Zachodniego (fot. aut.) 

Photo 3. Parking on the Ogrodowa street was a part of “Dworzec Zachodni” bus station 
(photo by author) 
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2.4. Typologia dworców  

Opisane powyżej charakterystyki krakowskich dworców posłużyły do wydzielenia 9 ty-
pów dworców autobusowych. Głównymi kryteriami (tab. 2) były: wielkość dworców, ich 
znaczenie oraz spełnianie różnych aspektów funkcjonowania. Na tej podstawie każdemu 
z nich nadano symbol (tab. 1) określający jego typ. Zestawienie poszczególnych typów 
oraz ich charakterystyki zawiera tab. 3.  

T a b e l a  2 

Typy dworców – kryteria 

Kryterium Nazwa Symbol Wartość kryterium 

Wielkość 

  Liczba linii Liczba kursów 
mały M 1–5 1–100 
średni S 6–25 101–500 
duży D 26–197 501–1065 

Znaczenie 

  Liczba obsługiwanych kierunków 
lokalny L 1–3 

ponadlokalny P 4–7 
regionalny R 10–13 

Aspekty 
funkcjonowania 

  Opis kryterium 
przystanek 
autobusowy 

A 
spełnia wyłącznie kryterium funkcjonalne, inne 

najwyżej częściowo 

pętla autobusowa P 
spełnia całkowicie aspekt funkcjonalny 

i organizacyjno-techniczny 

dworzec autobusowy D 
spełnia całkowicie wszystkie aspekty: funkcjonalny, 

organizacyjno-techniczny i architektoniczny 
dworzec autobusowy 

(lub pętla) oraz 
liczne przystanki 

w najbliższej okolicy 

Z 

w skład obszaru wchodzą: zarówno dworzec 
autobusowy (pętla) spełniający większość 

wymagań, jak i przystanki autobusowe 
realizujące wyłącznie aspekt funkcjonalny 

Źródło: opracowanie aut. 

T a b e l a  3 

Charakterystyka typów dworców autobusowych 

Typ 
dworca 

Struktura Średnia dla typu 
liczba 

dworców 
liczba 
linii 

liczba 
połączeń 

liczba 
linii 

liczba 
połączeń 

liczba obsługiwanych 
kierunków 

wskaźnik dostępności – 
przeciętny czas 

DRZ 7% 53% 37% 126,5 1036,5 12,5 26,2 
DRA 3% 18% 18% 85,0 1027,0 10,0 26,3 
DPA 3% 5% 11% 26,0 585,0 4,0 23,6 
SPD 7% 9% 11% 21,0 292,5 6,5 28,3 
SPP 3% 2% 6% 11,0 334,0 6,0 40,1 
SLA 3% 2% 3% 8,0 148,0 3,0 26,7 
SLP 10% 5% 7% 7,3 123,0 2,7 33,6 
MLP 28% 3% 4% 2,0 28,9 1,3 36,9 
MLA 34% 4% 4% 1,7 20,3 1,4 34,0 
Suma 100% 100% 100% 16,6 191,6 3,2 33,2 

Źródło: opracowanie aut. 
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Warto zwrócić uwagę na wyraźną zależność pomiędzy wielkością dworców a ich zna-
czeniem. Spośród 4 największych dworców aż 3 miały charakter regionalny, a tylko 1 – 
ponadlokalny. Brak jest dużego dworca lokalnego. I odwrotnie: wszystkie małe dworce 
miały charakter lokalny. 

Niestety, wszystkie duże dworce regionalne (lub ponadlokalne) miały, przynajmniej 
częściowo, charakter wyłącznie przystanków autobusowych. Dużo lepiej wyglądały dworce 
średnie ponadlokalne, wsród których 2/3 spełniały wszystkie kryteria dworca autobuso-
wego. Również połowa dworców lokalnych (niezależnie od wielkości) miała charakter pętli 
autobusowych. 

2.5. Dostępność dworców 

Dostępność dworców przedstawiono za pomocą wskaźnika skonstruowanego w nastę-
pujący sposób:  
1) dla każdego dworca policzono średni czas przejazdu komunikacją publiczną z wszyst-

kich pozostałych dworców, 
2) czas przejazdu uzyskano z wyszukiwarki połączeń komunikacji miejskiej w Krakowie 

(MPKoogle), przyjmując jako godzinę rozpoczęcia podróży 7.00 [11], 
3) w trakcie obliczeń pominięto dworce Aleja Przyjaźni oraz Galeria Kazimierz, ponieważ 

ich czasy wynikały z dodania dojścia pieszego z najbliższych przystanków uwzględnio-
nych wcześniej dla innych dworców (Plac Centralny i Rondo Grzegórzeckie), 

4) do listy dodano dwa punkty: najważniejszy przystanek komunikacji miejskiej w mieście 
(Dworzec Główny; cechujący się zresztą najlepszym wskaźnikiem) i nowy dworzec 
autobusowy (Krowodrza Górka). 
Uzyskane wyniki przedstawiono w tab. 1. Wskaźnikiem dostępności poniżej 25 minut 

cechowały się przystanki zlokalizowane po wschodniej stronie Starego Miasta (Dworzec 
Główny, Poczta Główna, Rondo Grzegórzeckie, Rondo Mogilskie, Nowy Kleparz). Istot-
nym czynnikiem dostępności było zatem centralne położenie (w sensie geometrycznym) na 
obszarze miasta oraz usytuowanie przy ważnych węzłach komunikacyjnych. Warto zwrócić 
uwagę, że jedne z największych w Krakowie dworców przewoźników niezależnych (Nowy 
Kleparz i Poczta Główna) powstały w miejscach o najlepszej dostępności. Można postawić 
hipotezę, że właśnie dobra dostępność była zasadniczym czynnikiem ich lokalizacji. 

Zaskakująco niskimi wskaźnikami (ok. 27 minut) cechowały się obszary Zachodni 
i Wschodni powiązane z dawną i obecną lokalizacją Dworca Głównego (autobusowego 
i kolejowego). Wynikało to z nieco peryferyjnego położenia tych obszarów względem sieci 
komunikacji publicznej. Są one obsługiwane przez relatywnie niewielką liczbę linii tram-
wajowych i autobusowych (8), kursujących głównie w kierunkach północnym i wschod-
nim. Sytuacja ta uległa niewielkiej poprawie po uruchomieniu tunelu tramwajowego pod 
Dworcem Głównym wraz z pierwszą linią Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, jednakże 
nadal brakowało połączeń w kierunkach zachodnim i południowo-zachodnim. 

Najniższa dostępność cechowała przystanek w Tyńcu (64 minuty), ale miał on niewiel-
kie znaczenie. Wartość wskaźnika powyżej 50 minut dotyczyła także przystanku na 
os. Złocień i pętli autobusowej w Pleszowie; a powyżej 40 minut – pętli w Borku Fałęckim 
i marginalnego przystanku na os. Piastów. 
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2.6. Rozmieszczenie dworców na tle struktury przestrzennej 

Większość dworców (62%) zlokalizowana była w strefach centralnej i obrzeży centrum 
(rys. 1 i tab. 4). Były to jednocześnie dworce największe, obsługujące przeciętnie najwięcej 
kierunków i charakteryzujące się najlepszą dostępnością. Obsługiwały one 88% linii wyko-
nujących 82% kursów. Przystanki te, poza RDA oraz częściowo dworcem Nowy Kleparz, 
powstały w okresie transformacji. Służyły głównie niezależnej komunikacji auto- i mikro-
busowej. Zasadniczym czynnikiem ich lokalizacji była bardzo dobra dostępność (ok. 28 minut). 
Cechowały się one jednocześnie najsłabszym przygotowaniem do pełnienia swej roli: 
realizowały często jedynie aspekt funkcjonalny. Pośrednim skutkiem ich istnienia były 
liczne konflikty w ruchu w centrum miasta. 

T a b e l a  4  

Dworce w strefach urbanistycznych Krakowa 

Strefa 
(wg [12]) 

Liczba 
dworców 

Liczba 
linii 

Liczba 
połączeń 

Średnia dla dworców w strefie 

liczba 
linii 

liczba 
połączeń 

liczba 
kierunków 

wskaźnik 
dostępności 

Centrum 7 129 1934 18,4 276 3,3 27,3 

Obrzeża centrum 11 293 2641 26,6 240 4,0 28,7 

Wielkich osiedli 
mieszkaniowych 

5 39 568 7,8 114 2,8 35,1 

Przedmiejska 4 17 393 4,2  98 2,5 40,4 

Podmiejska 2 2 19 1   9 1,0 59,0 

Kraków 29 480 5555 16,5 192 1,5 51,5 

Źródło: opracowanie aut. na podstawie: [4–7, 12]. 

W strefach wielkich osiedli mieszkaniowych i przedmiejskiej znajdowało się 31% 
dworców, obsługujących 12% linii i 17% kursów. Były to dworce małe i średnie, 
o charakterze przede wszystkim lokalnym. Większość z nich to pętle autobusowe MPK lub 
PKS powstałe jeszcze przed 1989 r. Mankamentem była ich relatywnie słaba dostępność  
(ok. 35 – 40 minut). 

W strefie przedmiejskiej zinwentaryzowano 2 przystanki autobusowe mające jednak 
całkowicie marginalne znaczenie. 

3. Możliwości lokalizacji dworców  

Strategia rozwoju Krakowa [8] zakłada, że: „priorytetowe znaczenie dla poprawy do-
stępności komunikacyjnej ma rozbudowa infrastruktury technicznej obsługi transportu, 
takiej jak: (...) dworce autobusowe, zintegrowane węzły przesiadkowe (...). Bardzo istotny 
jest również rozwój miejskiego transportu zbiorowego oraz poprawa standardu usług ko-
munikacji publicznej i zwiększenie jej roli w celu podniesienia konkurencyjności tej formy 
transportu w stosunku do komunikacji indywidualnej”.  
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Rys. 1. Dworce autobusowe na tle stref funkcjonalno-przestrzennych Krakowa. Źródło: opracowanie 

aut. na podstawie danych z tab. 2; strefy funkcjonalno-przestrzenne wg [12] 

Fig. 1. Bus stations against the Cracow functional-spatial zones. Based on data from tab. 2; the urban 
zones after [12] 

Z kolei w Studium UiKZP [9] znajdujemy zasady lokalizacji dworców: „Z uwagi na 
ograniczoną pojemność dworca (RDA) zakłada się, iż będzie on przeznaczony wyłącznie 
dla przewozów autobusowych o zasięgu ponadaglomeracyjnym. Przewozy z obszaru 
aglomeracji planuje się objąć zintegrowanym systemem transportowym, działającym 
w powiązaniu z systemem miejskiej komunikacji zbiorowej (w szczególności szynowej), 
z wykorzystaniem zlokalizowanych na zewnątrz obszaru śródmieścia funkcjonalnego ter-
minali autobusowych tzw. strategicznych [9, s. 187]. Punkty przesiadkowe powinny zostać 
zlokalizowane: 
– w rejonie centrum Miasta,  
– w miejscu skąd znaczna ilość celów podróży znajduje się w zasięgu dojścia pieszego lub 

dobrej oferty miejskiego transportu zbiorowego” [9, s. 188]. 
Wśród proponowanych w Studium lokalizacji dominują lokalizacje poza śródmieściem. 

Jedyną lokalizacją „w zasięgu dojścia pieszego” jest przebudowany dworzec Dębniki 
Rondo Grunwaldzkie (lokalizacja ta jest już nieaktualna ze względu na projekt Centrum 
Kongresowego). 

Autor niniejszego artykułu chciałby zwrócić uwagę na fakt, że: 
– większość kursów autobusowych realizowana była z miejsc położonych w centrum 

miasta lub w jego bezpośredniej bliskości, 
– dworce te nie spełniały swojej roli w sposób właściwy, 

Strefy funkcjonalno-przestrzenne 
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– do czasu powstania wysokiej jakości zintegrowanego systemu komunikacji publicznej 
na obszarze całej metropolii nie można ignorować potrzeb pasażerów komunikacji pod-
miejskiej, gdyż grozi to wzrostem ruchu indywidualnego. 
Zatem należy utrzymać lub zorganizować dworce autobusowe położone tam, skąd 

znaczna liczba celów podróży znajduje się w zasięgu dojścia pieszego. Rozwijając ideę 
Porozumienia Miasta i Przewoźników (2008), trzeba oddzielić rolę organizacyjno-tech-
niczną dworców (parkingową) od urządzonego miejsca odpraw autobusów, ale na bazie 
przystanku przelotowego. Dworzec taki powinien zawierać (program minimum):  
– 1–3 przystanków przelotowych oddzielonych od komunikacji miejskiej, 
– poczekalnię dla pasażerów (informacja, kasa biletowa), 
– punkt nadzoru (w celu kontroli rozkładu jazdy). 

W obszarze śródmiejskim można rozważyć lokalizację takich przystanków np. w rejo-
nie Nowego Kleparza, skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Alei Trzech Wieszczów (Cracovia) 
oraz skrzyżowania ulic Dietla i Starowiślnej. 

4. Wnioski 

Urynkowienie usług transportowych spowodowało zagospodarowanie wielu miejsc jako 
dworców autobusowych – część z nich pełni tę funkcję wyłącznie w charakterze funkcjo-
nalnym – są to miejsca odpraw pasażerskich niemające odpowiedniego zagospodarowania. 

Stwierdzono w Krakowie 29 miejsc o charakterze dworców autobusowych (w sensie 
funkcjonalnym), lecz tylko 3 z nich spełniały także wymagania organizacyjno-techniczne 
i architektoniczne. Dworce były zlokalizowane głównie w strefach centralnej i obrzeży 
centrum (18), w strefie osiedli wielorodzinnych (5) oraz w strefach podmiejskiej i przed-
miejskiej (6). 

Wskaźnik dostępności dworców wahał się od 20 do 64 minut. Dobry wskaźnik dostęp-
ności miały dworce położone w centrum i na jego obrzeżach – najgorszy dworce położone 
w strefie podmiejskiej.  

Obszary dużych przystanków busowych (Nowy Kleparz, Poczta Główna, Dworzec 
Zachodni) cechowały się bardzo dobrą dostępnością – wynikającą z lokalizacji uwzględ-
niającej potrzeby pasażerów – ale jednocześnie niską jakością zagospodarowania. 

Propozycja objęcia aglomeracji zintegrowanym systemem transportowym z wykorzy-
staniem zlokalizowanych na zewnątrz obszaru śródmieścia funkcjonalnego terminali auto-
busowych (tzw. strategicznych) jest niewątpliwie słuszna, ale w dłuższej perspektywie. 
W ciągu najbliższych lat nie można ignorować potrzeb pasażerów komunikacji podmiej-
skiej i należy utrzymać dworce autobusowe komunikacji niezależnej, pomagając jednak 
w ich organizacji i dbając o ich jakość. 

P r z y p i s y  

1 Poszerzenie pojęcia „dworzec autobusowy” na potrzeby artykułu ma charakter świadomy, uwzględ-
niający fakt, że liczne zbiorowiska przystanków w Krakowie pełniące rolę dworców czynią to 
w sposób niewłaściwy, niewydajny, a czasem wręcz niebezpieczny. 
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2 W tym miejscu autor chciałby podziękować Pani mgr Magdalenie Dej za pomoc udzieloną przy 

zbieraniu i opracowywaniu danych. 
3 W tabeli 1 znajdują się także dane dotyczące dwóch innych przystanków, niezbędnych do analizy 

dostępności – objaśnienia w podrozdz. 2.5. 
4 Dworzec Nowy Kleparz składał się z pętli autobusowej i przystanków (por. podrozdz. 2.1). 
5 Dworzec Wschodni składał się z dworca (RDA) oraz przystanków znajdujących się przy ulicach 

Wita Stwosza, Lubomirskiego, Zygmunta Augusta i Rakowickiej. 
6 Należy wspomnieć o katastrofalnym stanie technicznym obiektów na dworcu Dębniki. 
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