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Streszczenie:  

Referat dotyczy analizy przestrzenno-funkcjonalnej Dworca Głównego w Krakowie 

opracowanej na postawie map poznawczych. Współczesne dworce łącząca w sobie 

różnorakie funkcje. Obok funkcji komunikacyjnej, coraz większe znaczenie ma funkcja 

handlowa. Potrafi ona zapełnić ponad 70% powierzchni całego obiektu. Ta tendencja 

sprawia, że zmienia się sposób kształtowania budynków dworców, a te starsze są 

dostosowywane do, z pozoru, współczesnych potrzeb. Analiza układu dworca 

głównego przy pomocy map poznawczych wykonanych przez użytkowników, ma na 

celu wskazać na jakie elementy przestrzeni zwracają uwagę podróżni. W ten sposób 

można ustalić faktyczną hierarchię przestrzeni i funkcji oraz skonfrontować ją 

z zaplanowaną przez twórców. Dzięki temu możemy poddać krytyce pewne 

rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i poszukać odpowiedzi na pytanie, czy coraz 

większa dominacja funkcji handlowej w tego typu założeniach jest odpowiednim 

kierunkiem ewolucji dworców i nie wypiera zbyt mocno prawdziwego i pierwotnego 

celu ich powstania. Istotną kwestią jest czytelność funkcji komunikacyjnej i poczekalni 

przez samych użytkowników oraz czy „punkty orientacyjne” postawione przez twórców 

tak naprawdę spełniają swoją rolę. Częściowo powiązane z tematem byłoby pytanie 

czy dworzec powinien utrzymywać się z funkcji komercyjnej i ile powierzchni powinno 

się przeznaczyć na ten cel, by zaspokoić koszty funkcjonowania obiektu. Ponadto, 

w związku z bliskością galerii handlowej, czy sklepy ze względu na asortyment 

niewspierający funkcji komunikacyjnej powinny w ogóle znajdować się na terenie 

dworca. 
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1. Krótka historia kształtowania budynków dworców 

Wraz z rozwojem kolei, na początku XIX wieku, zaczęła się rozwijać architektura 

dworców i stacji. Z czasem zaczęto zwracać uwagę nie tylko na funkcję poczekalni 

i kas biletowych, ale także na reprezentacyjność obiektów [1]. Główne dworce 

kolejowe w dużych miastach zwykle budowano na terenach jeszcze 

niezagospodarowanych, przy granicach historycznego centrum. W ten sposób, 

w miarę rozrastania się miast, dworce te znalazły się w strefie śródmiejskiej tych 

miejscowości [2]. 

Jednak gwałtowny rozwój komunikacji miejskiej i równoczesny rozwój kolei sprawił, 

że zaczęto poszukiwać harmonijnych powiązań wszystkich elementów  

Po drugiej wojnie światowej zauważono cechy miastotwórcze dworców. Same 

dworce lokowano w dwojaki sposób: albo możliwie najbliżej centrum, wykorzystując 

luki w istniejącej zabudowie (jak w Krakowie), albo poza obrębem miasta. 

Ten pierwszy przeważa w dużych miastach europejskich, ale niesie ze sobą wady 

w postaci krępowania rozwoju miasta i konieczności stosowania kosztownych 

rozwiązań pozwalających na bezkolizyjne przekroczenie linii kolejowej. Z kolei te 

drugie, stosowane głównie w mniejszych miasteczkach na trasach między większymi 

miastami, mają lokalizację mniej wygodną dla potencjalnych użytkowników. 

Jednak trzeba przypomnieć o oczywistych zaletach dworca w centrum miasta 

jako punktu orientacyjnego i miejsca, które może łączyć ruch dalekobieżny, podmiejski 

i miejski [3].  

Dworce możemy klasyfikować pod względem układu stacyjnego na dworce czołowe 

i dworce przelotowe. W przypadku układów czołowych prawie zawsze mamy 

do czynienia z położeniem peronów w poziomie ulic, dzięki czemu pasażerowie 

nie muszą pokonywać różnicy poziomów. Jednak wiąże się to z przedłużonym czasem 

odprawy pociągów i koniecznością zastosowania większej ilości peronów. 

Z kolei w dworcach przelotowych musimy się liczyć z co najmniej jednokrotną 

koniecznością pokonania poziomów, ale zaletą jest znacznie większa przelotowość, 

a co za tym idzie, wykorzystanie znacznie mniejszej ilości terenu przez dworzec. 

Zdarzają się również dworce łączące cechy dworców przelotowych i czołowych. 

W przypadku kształtowania funkcjonalnego dworca, możemy wyróżnić trzy 

najważniejsze zasady: 
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1. Osobne trasy dla podróżnych przyjeżdzających i odjeżdżających – to 

postulat chyba najtrudniejszy do osiągnięcia, ale zastosowanie jego 

pozwala na uzyskanie największej przepustowości dworca. 

2. Czytelność układu w planie – pozwala się zorientować podróżnemu 

w rozmieszczeniu usług go interesujących. Usługi dla odprawy podróżnego 

powinny znajdować się na trasie dla odjeżdżających, natomiast takie, 

z których się korzysta przy większej ilości czasu (jak kawiarnie), mogą być 

odsunięte od tej trasy.  

3. Skrócenie do minimum dojść na perony – zimniejsza wysiłek podróżnego 

i przyśpiesza jego odprawę. [4] 

2. Analiza Dworca PKP Kraków Główny 

Pierwsze inwestycje między ul. Pawią a ul. Wita Stwosza będące związane 

z dzisiejszym kształtem tej przestrzeni rozpoczęły się w połowie lat 70 ubiegłego 

wieku. Do 1989 roku zdołano wybudować płytę parkingową nad torami, 

zmodernizować perony i wybudować konstrukcję dworca podziemnego. Rozpoczęto 

również budowę tuneli – tramwajowego i samochodowego. Jednak przetarg, 

na podstawie którego wyłoniono inwestora strategicznego, który w zamian 

za możliwość wybudowania komercyjnej części miał współfinansować inwestycje 

infrastrukturalne, przeprowadzono dopiero w drugiej połowie lat 90. Inwestycji 

też nie przyspieszały kwestie własnościowe gruntów, do których prawa miało między 

innymi PKP, PKS i Poczta Polska. W wyniku zawirowań prawnych i finansowych 

dworzec, jaki znamy dzisiaj, został oddany do użytku dopiero w 2014 roku [5]. Dworzec 

PKP Kraków Główny jest dworcem podziemnym, znajdującym się pod torami, a sam 

układ stacyjny jest przelotowy. 

Nim przejdę do omówienia badań map poznawczych, należy zrobić analizę 

przestrzenno-funkcjonalną dworca (rysunek 1). Opis budynku będzie oparty na pięciu 

elementach: liniach, węzłach, punktach orientacyjnych, obszarach i krawędziach [6]. 

Metoda ta pierwotnie stosowana przez Kevina Lyncha w przypadku urbanistyki, 

ze względu na skalę obiektu będzie odpowiednia do opisu dworca PKP Kraków 

Główny. 

Liniami w tym przypadku będą korytarze i przejścia, po których przemieszczają 

się użytkownicy przestrzeni. Linią najbardziej wyróżniającą się spośród wszystkich 

jest główny korytarz między Galerią Krakowską a Miejskim Dworcem Autobusowym. 

Wzdłuż niego jest zgromadzona większość usług komercyjnych oraz wejścia 
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na perony. Idąc od strony Galerii Krakowskiej tym korytarzem i skręcając w lewo, 

możemy wejść na najbardziej wysunięty na północ korytarz między peronem 1. a 2. 

Z kolei na prawo znajduje się korytarz, którym można wejść na antresolę znajdującą 

się między poziomem dworca a peronów, łączą ze sobą wejście od ul. Bosackiej 

a wejście od strony starego dworca. 

W całym układzie możemy wyróżnić trzy najważniejsze węzły (będące przecięciami 

linii). Pierwszy znajduje się między wejściami na pierwszy peron, gdzie mamy 

poczekalnię i tablicę informacyjną z przyjazdami i odjazdami. Drugi znajduje 

się w miejscu, gdzie mamy wyjście z dworca PKP, wejścia do tunelu tramwajowego, 

przystanki komunikacji miejskiej i MDA. Trzeci węzeł, wyraźnie mniej ważny 

od pozostałych, to wejście z poziomu dworca na antresolę. 

Punktem orientacyjnym można nazwać globus, znajdujący się tuż przy tablicy 

odjazdów i przyjazdów.  

Przestrzeń dworca można podzielić na dwa obszary: sklepy i pomieszczenia 

do obsługi użytkowników oraz hali dworcowej. Ten drugi obszar znajduje 

się na poziomie niższym niż korytarz między Galerią Krakowską a MDA. 

Krawędziami stanowiącymi utrudnienie w przemieszczaniu się na przestrzeni 

dworca są wejścia na schody i barierki je zabezpieczające. Są to elementy mogące 

zniechęcić do obrania konkretnej trasy, szczególnie osoby niepełnosprawne. 
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Rysunek 1. Analiza przestrzeni dworca PKP Kraków Główny na podkładzie planu obiektu 

Źródło: https://rozklad-pkp.pl/pl/terminal/krakow-glowny#n12 [dostęp: 16.12.2018] 

Przedmiotem przeprowadzonego przeze mnie badania były mapy poznawcze 

dworca PKP Kraków Główny. Dwudziestu dziewięciu ankietowanych zostało 

poproszonych o schematyczne przedstawienie planu dworca podziemnego PKP. 

Trudność w przeprowadzeniu tego badania polegała na tym, że wielu ankietowanych 

myślało, że oceniane będą ich umiejętności. Trzeba było ich zapewnić o tym, że ocenie 

w tym badaniu podlega dworzec, a nie ich znajomość jego przestrzeni. Na początku 

https://rozklad-pkp.pl/pl/terminal/krakow-glowny#n12
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omawiania wyników trzeba zauważyć, że trzy osoby z badanych wykonały rysunek 

niezgodny z tematem. W dwóch przypadkach narysowano dolną płytę Miejskiego 

Dworca Autobusowego, a w trzecim ankietowany narysował schemat całego obszaru, 

który możemy nazwać węzłem komunikacyjnym, w którego skład wchodzi dworzec 

PKP, dworzec MDA, Galeria Krakowska, budynek starego dworca i plac przed centrum 

handlowym. Poza tym, nie raz się zdarzało, że ankietowani dopytywali się, czy mają 

też rysować galerię handlową lub budynek starego dworca. Same te fakty świadczą 

o tym, że przestrzeń całego węzła komunikacyjnego skupionego wokół Dworca 

Głównego PKP w Krakowie nie jest czytelna i jednoznaczna dla użytkowników. 

Pozostałe rysunki możemy podzielić na trzy kategorie pod względem zaawansowania 

w poznaniu przestrzeni: 

1. Korytarz między Miejskim Dworcem Autobusowym a Galerią Krakowską 

2. Oprócz korytarza pojawiają się schematycznie zaznaczone kasy 

3. Pojawiają się bardziej szczegółowe elementy przestrzeni i/lub inne „zakamarki” 

w obiekcie. 

W przypadku pierwszej kategorii, ankietowani oprócz korytarza rysowali 

też sąsiadujące z nim sklepy i wejścia na perony. Zdarzało się, że były wymieniane 

nazwy usług. Wśród nich znajdował się dyskont spożywczy Biedronka, zwracano 

również uwagę na kawiarnie, piekarnie, restauracje i bary szybkiej usługi. Pozostałe 

usługi znajdowały się na mapkach sporadycznie, jeśli w ogóle.  

 

Rysunek 2. Prosty schemat narysowany przez jednego z ankietowanych. 

Źródło: badanie ankietowe 
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W drugiej kategorii poza elementami wymienianymi wyżej pojawiła się dość 

schematycznie zaznaczona główna hala dworca, podpisana jako kasy. Niektórzy 

ankietowani pamiętali o ławkach rysując je w bliżej nieokreślonych kształtach. 

Zdarzało się, że zwracano uwagę na przeszkodę w postaci schodów między 

poziomem korytarza a hali peronowej. 

Rysunki z ostatniej kategorii, najbardziej zaawansowane i z największą ilością 

szczegółów, wbrew pozorom są bardzo różne względem siebie. Na części z nich 

pojawia się antresola będąca między poziomem hali dworcowej a poziomem 

oraz wyjście od strony starego budynku dworca, pozwalające na dostanie 

się do centrum z pominięciem Galerii Krakowskiej. Pojawiają się takie elementy 

w przestrzeni jak globus i tablica informującą o przyjazdach i odjazdach oraz zejścia 

do przystanku tramwajowego Dworzec Główny Tunel. Najrzadziej, bo tylko w trzech 

mapkach, pojawiał się korytarz znajdujący się najbardziej na północ, jednak w żadnym 

przypadku nie był dobrze narysowany. Ankietowani, kojarząc, że jest jeszcze jakieś 

przejście, rysowali go długości równej korytarzowi między Galerią Krakowską 

a Miejskim Dworcem Autobusowym, mimo że w rzeczywistości znajduje się on jedynie 

między pierwszym a drugim peronem.  

Jeden rysunek wymykał się powyższej klasyfikacji. Znajdowała się na nim bardzo 

schematycznie narysowana hala dworca z zaznaczonymi kasami i miejscami 

do siedzenia. 

 

Rysunek 3. Schemat „tu się chodzi”. 

Źródło: badanie ankietowe 
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Niezależnie od poziomu znajomości przestrzeni dworca, ankietowani podawali 

różne liczby peronów, zdarzało się, że były ponumerowane i rozłożone w nielogiczny 

sposób. Na jednej z ankiet zostało zaznaczone jedno z przejść służących do 

przekroczenia torów z komentarzem „tajemnicze nowe przejście, którego nie 

ogarniam”. W miejscu, w którym zostało ono narysowane nie ma żadnego przejścia. 

Na wielu rysunkach proporcje są zaburzone, nie raz korytarz łączący Galerię 

Krakowską z MDA jest znacznie szerszy niż w rzeczywistości, zdarzają się prace, 

w których jest znacznie większy od hali dworca. Jeden z ankietowanych narysował 

symbolicznie ludzi na korytarzu, komentując to słowami „tu się chodzi”. 

3. Aspekty finansowe utrzymania dworca. 

Trudno oceniać układ przestrzenno-funkcjonalny dworca w Krakowie bez zwrócenia 

uwagi na aspekty finansowe. Na świecie transport publiczny staje się coraz mniej 

opłacalny, a firmy pierwotnie zajmujące się tylko nim muszą szukać alternatywnych 

źródeł dochodów. W przypadku Polski samodzielnie mogą się utrzymać tylko dworce 

w największych miastach, choć działających dworców w kraju jest ponad 600 [7]. 

Niestety, nie ma publicznego dostępu do informacji dotyczącej wydatków i zarobków 

samego dworca w Krakowie. Jednak z raportu finansowego spółki PKP z roku 2014 

wynika, że największy udział w dochodach ma właśnie najem i dzierżawa, aż 485,8 

mln zł. Stanowi to 69,4 % dochodów spółki z działalności podstawowej [8].  

Wyniki finansowe z wynajmu lokali na dworcu w Krakowie za pierwsze 5 miesięcy 

roku 2014 wynoszą 6,2 mln zł, co stanowi 3 razy więcej niż wynik z 2013 roku dla 

całego województwa małopolskiego. Pamiętając o tym, że nie wszystkie lokale zostały 

wynajęte od razu, możemy założyć, że rocznie dworzec na wynajmie zarabia 15 mln 

zł, co wydaje się być nieznacznym zyskiem w dochodach spółki PKP [9]. 

W temacie najmu lokali należy zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz: rotację usług. 

Gdy porównamy plan dworca z 1 kwietnia 2014 z aktualnym planem, możemy 

zauważyć różnicę w występujących usługach. Lokale znajdujące się przy północnym 

korytarzu (rysunek 1) o numerach 03,04,05,08 i 09 zmieniły od tego czasu co najmniej 

raz najemcę. Ich los podzieliły jeszcze lokale 10,18,26,38 i 49 rozrzucone po całym 

budynku. Co warte podkreślenia, lokal 04 stał przez długi czas pusty, gotowy 

do wynajęcia. Nie wszystkie lokale wzdłuż dojścia od głównego korytarza do antresoli 

były od razu wynajęte. Gorzej też sobie radzą lokale odsunięte od głównego korytarza, 
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będące bliżej hali dworca. Z terenu dworca zniknęła księgarnia i dwa punkty sprzedaży 

elektroniki.  

4. Wnioski 

Zdecydowanie najważniejszą przestrzenią na dworcu PKP Kraków Główny stał 

się główny korytarz. Jest to część najlepiej znana ankietowanym, często rysowana 

proporcjonalnie znacznie większa od pozostałych, co może świadczyć o ważności tego 

miejsca. Trasa, jaką podróżny musi przebyć, by dojść do kas, nie jest oczywista. 

Większość ankietowanych nawet nie zdaje sobie sprawy z istnienia kas na antresoli 

(i istnienia antresoli). Dworzec ma liczne „zakamarki”, które nie są znane większości 

użytkowników. Globus postawiony jako punkt orientacyjny nie spełnia swojej roli, wielu 

biorących udział w badaniu go nie zaznaczało.  

Odnosi się wrażenie, że układem dworca kierowały korzyści dla usług, co nie do 

końca sprawdza się w rzeczywistości. Wyraźne są strefy gorzej ulokowanych lokali, 

gdzie szansa na sukces wynajmującego jest znacznie mniejsza z powodu odsunięcia 

od korytarza głównego. Zmorą dla inwestorów są lokale przy północnym korytarzu, 

który „nie istnieje” dla większości podróżnych. Ci co go pamiętają, nie potrafią określić 

dokładnego przebiegu tego korytarza, być może nawet nigdy nim nie szli. Należało 

by też się zastanowić, czy skoro już mamy gorsze i lepsze lokale, to nie warto byłoby 

po prostu zmniejszyć ich liczby. Zwłaszcza że zaraz obok znajduje się Galeria 

Krakowska, i usługi nie wspierające funkcji transportowej (typu sklep z rajstopami) 

mogłyby się znajdować na terenie samej galerii. 

Sam układ dworca zdaje się zaprzeczać pierwszej zasadzie kształtowania dworca 

dotyczącej oddzielenia odjeżdżających od przyjeżdzających. Ze względu na ilość 

wejść i wyjść na perony ten podział byłby możliwy, lecz jest on na tyle słabo 

podkreślony, że większość i tak wybiera trasę przez główny korytarz dworca. Sam fakt, 

że hala dworca znajduje się na niższym poziomie budynku osłabia jej znaczenie. 

Być może, gdyby główny korytarz prowadził wzdłuż hali dworca a większość usług 

byłaby zlokalizowana wokół niej, byłby to korzystniejsze rozwiązanie. Sam fakt, 

że większość użytkowników nie zna drogi do centrum miasta z pominięciem centrum 

handlowego sprawia, że w galerii może generować się sztuczny tłum przechodzący 

przez budynek i niczego nie kupujący. Po za tym nieczytelność całego obszaru 

związanego z węzłem komunikacyjnym, jakim jest dworzec PKP Kraków Główny, 

sprawia, że użytkownikom ciężko jest zinterpretować część obiektów. 
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Summary:  

the paper concerns the analysis of the spatial-functional Kraków main station. 

It is based on cognitive maps. Nowadays stations combine various functions. 

Commerce function is more and more important. It can fill up more than 70% 

of the surface area of the whole object. This trend changes the way of shaping 

buildings. Analysis of cognitive maps made by the users is to identify what elements 

of the space are important for travellers. In this way to determine the actual hierarchy 

of space and function. We can review functional solutions. We can find the answer to 

the question of whether the growing dominance of the commercial functions in this type 

of assumptions is right. The important thing is the readability of the communication 

function and staged by the users themselves and that the "points of interest" posed by 

the creators really meet his role. Partly related to the topic would be a question whether 

the station should persist with commercial functions and how much area should be 

spent on this target. It has to feel the costs of operation of the facility. According 

to due to the proximity of the shopping gallery or shops not supporting the 

communication function should be in the station. 
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