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Krótka charakterystyka komunikacji 
miejskiej w Krakowie

W Krakowie organizatorem i zarządcą transportu 

zbiorowego w mieście w imieniu Prezydenta 

jest Zarząd Dróg i Transportu, który 

równocześnie zarządza drogami.

W 2006 r. komunikację miejską obsługiwało 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. 

przy użyciu:

• 116 linii autobusowych o łącznej długości tras 

715km,

• 23 linii tramwajowych o łącznej długości tras 83 

km. 

W swoich zasobach w rozpatrywanym okresie 

posiadało:

• 417 wagony tramwajowe 

• 486 autobusów. 

W 2006 roku pojazdami MPK S.A. przewieziono:

• wg danych SITK ok. 302 mln. pasażerów, 

wykonując przy tym pracę przewozową na poziomie 

ok. 59 mln. km na terenia miasta.



Polityka transportowa stosowana w 
Krakowie w zakresie transportu 

zbiorowego.

Biorąc pod uwagę problemy komunikacyjne, które 

pojawiły się na początku lat dziewięćdziesiątych w 

Krakowie i aby im sprostać została przyjęta uchwałą
Rady Miasta Krakowa dnia 8 stycznia 1993 roku –

„Polityka Transportowa dla Krakowa”. 

Została ona oparta na zasadach zrównoważonego 

rozwoju w zakresie systemu transportu zbiorowego 

jednocześnie określając jako jedną z podstawowych 

zasad - priorytety w ruchu dla pojazdów transportu 

zbiorowego z równoczesną ograniczoną swobodą
korzystania z samochodu w niektórych strefach 

centrum miasta, stanowiących obszar tzw. 

Śródmieścia funkcjonalnego. 



Realizacja przyjętych zasad miała 

następować m.in. poprzez zastosowanie 

rozwiązań zapewniających priorytety  

takich jak:

• wydzielone pasy ruchu dla pojazdów 

komunikacji miejskiej,

• sygnalizacje świetlne zapewniające 

priorytet dla pojazdów MPK,

• wdrożenie systemu sterowania ruchem,

• wprowadzenie stref ograniczonego 

ruchu w centrum Krakowa,



Zastosowanie priorytetZastosowanie priorytetóów w komunikacji w w komunikacji 
miejskiej miejskiej –– poczpocząątki i stosowane rozwitki i stosowane rozwiąązaniazania

Wydzielenie stref w celu ograniczenia dostWydzielenie stref w celu ograniczenia dostęępu pu 

pojazdom samochodowym poprzez wprowadzenie: pojazdom samochodowym poprzez wprowadzenie: 

�� Strefy A gdzie dopuszczony jest tylko ruch pieszy zaStrefy A gdzie dopuszczony jest tylko ruch pieszy zaśś
samochodowy tylko w szczegsamochodowy tylko w szczegóólnych przypadkach i okrelnych przypadkach i okreśślonych lonych 

godzinach,godzinach,

��Strefy B gdzie mogStrefy B gdzie mogąą sisięę poruszaporuszaćć i przebywai przebywaćć pojazdy z pojazdy z 

identyfikatorami zezwalajidentyfikatorami zezwalająącymi na wjazd,cymi na wjazd,

�� Strefy C gdzie ograniczenia sprowadzajStrefy C gdzie ograniczenia sprowadzająą sisięę wywyłąłącznie do cznie do 

momożżliwoliwośści parkowania ci parkowania 

W przypadku komunikacji zbiorowej w KrakowieW przypadku komunikacji zbiorowej w Krakowie

zastosowano priorytety w ruchu poprzez:zastosowano priorytety w ruchu poprzez:

��wydzieleniu na znacznym odcinku Alei Trzech Wieszczwydzieleniu na znacznym odcinku Alei Trzech Wieszczóów w 

pasa przeznaczonego wypasa przeznaczonego wyłąłącznie dla ruchu pojazdcznie dla ruchu pojazdóów transportu w transportu 

zbiorowego oraz taxi.zbiorowego oraz taxi.

��w zakresie poprawy ruchu pojazdw zakresie poprawy ruchu pojazdóów komunikacji tramwajowej w komunikacji tramwajowej 

w 1999r. zastosowano na ul. Westerplatte separator w 1999r. zastosowano na ul. Westerplatte separator –– specjalnie specjalnie 

skonstruowany w tym celu krawskonstruowany w tym celu krawężężnik, eliminujnik, eliminująąc pojazdy c pojazdy 

samochodowe z torowiska, samochodowe z torowiska, 



Zastosowane wdrożenia-SEPARATORY.

Podstawowe dane techniczne
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Przykład separatora ciągłego U-25a

Korzyści z ich stosowania zostały zauważone i uwzględnione w Załącznik nr 4 „Szczegółowe warunki 

techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 Nr  220 poz. 2181)

Zgodnie z w/w załącznikiem separatory ruchu U-25 przeznaczone są do 

optycznego i mechanicznego:

• rozdzielenia pasów o przeciwnych kierunkach ruchu,

• oddzielenia pasów ruchu dla pojazdów komunikacji zbiorowej,

• wyznaczenia toru jazdy pojazdów,

• wyznaczenia zawężonych pasów ruchu,

• wyznaczania krawędzi jezdni

• przeciwdziałania niepożądanemu (niekontrolowanemu) przejeżdżaniu na 

powierzchnie wyłączone z ruchu, ciągi piesze i rowerowe.

Dopuszcza się układanie separatorów U-25a barwy białej do oddzielania 

pasa ruchu przeznaczonego wyłącznie dla pojazdów komunikacji publicznej, 

np. torowiska tramwajowego lub pasa autobusowego.
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ZawZawężężenie przekroju poprzecznego enie przekroju poprzecznego 

jezdni nie tylko wpjezdni nie tylko wpłływa na poprawywa na poprawęę
bezpieczebezpieczeńństwa i stwa i komfortu korzystania z komfortu korzystania z 

ppojazdojazdóów w komunikacji zbiorowej, alekomunikacji zbiorowej, ale rróówniewnieżż
wpwpłływa ywa nana uspokojenie ruchu uspokojenie ruchu 

w obszarze w obszarze ŚŚrróódmiedmieśścia.cia.

Piłsudskiego





PrzykPrzykłład wkomponowania infrastruktury ad wkomponowania infrastruktury 

drogowej w otaczajdrogowej w otaczająąccąą nas przestrzenas przestrzeńń

3 Maja





Korzyści wynikające z zastosowania priorytetów 

w komunikacji zbiorowej:

• stosowane priorytety w Krakowie podnoszą efektywność
funkcjonującego systemu transportu zbiorowego 
zwłaszcza w odniesieniu do pasażerów,

• usprawniają ruch pojazdów komunikacji miejskiej 

• powodują sprawniejsze funkcjonowanie transportu 
zbiorowego, ograniczając rolę komunikacji samochodowej 
wpływając jednocześnie na poprawę warunków życia w 
mieście,

• zmniejszono szkodliwe oddziaływania pojazdów na 
środowisko.

• uzyskano większą niezawodność komunikacji miejskiej w 
Śródmieściu

• ograniczono gwałtowny spadek pasażerów korzystających 
z komunikacji zbiorowej, jaki nastąpił na początku lat 90,



Korzyści wynikające z zastosowania priorytetów 

w komunikacji zbiorowej:

• w przypadku zastosowanych pasów autobusowo -
tramwajowych uzyskano priorytety dla autobusów bez 
konieczności wydzielenia dodatkowej przestrzeni w 
przekroju jezdni, uzyskując jednocześnie lepsze 
wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej,

• w przypadku wydzielonych torowisk wyeliminowano 
blokowanie pojazdów tramwajowych przez samochody,

• w przypadku wspólnych peronów przystankowych 
autobusowo -tramwajowych poprawiono komfort 
pasażerów przesiadających się pomiędzy różnymi 
środkami transportu podnosząc jednocześnie 
bezpieczeństwo pasażerów eliminując konieczność
pokonywania znacznych odległości, 

• w przypadku pasów autobusowych uzyskano znaczne 
skrócenie czasów przejazdów na wydzielonych odcinkach, 
poprawiając jednocześnie punktualność,

• w przypadku wydzielonych pasów tramwajowych, 
autobusowych jak i autobusowo - tramwajowych 
umożliwiono służbą ratowniczym sprawy przejazd przez 
często zatłoczone odcinki dróg, 



W EFEKCIE UZYSKANO:

• przywrócenie punktualności i regularności 

funkcjonowania komunikacji zbiorowej

• wzrost atrakcyjności komunikacji zbiorowej

• wzrost liczby pasażerów zmniejszenie ilości 

podróży wykonywanych środkami transportu 

indywidualnego

• przeciwdziałanie zatłoczeniu pojazdami 

komunikacji indywidualnej w śródmieściu



PRZYKŁADOWE DANE DOTYCZĄCE 
PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

W POLSCE



STRUKTURA ZATRUDNIENIA W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W 

2006 ROKU
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TABOR AUTOBUSOWY
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Rozkład liczby autobusów w inwentarzu



TABOR AUTOBUSOWY
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TABOR AUTOBUSOWY

Struktura wiekowa taboru autobusowego
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TABOR TRAMWAJOWY

Struktura wiekowa taboru tramwajowego
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Liczba przewożonych pasażerów



22,7036,8013,4923,48Cała sieć

24,1136,8016,4725,00Autobusowa

17,0819,8313,4916,99Tramwajowa

Szczecin8.

21,1933,0816,4921,64Cała sieć

21,6033,0818,0622,30Autobusowa

17,9723,2416,4918,43Tramwajowa

Łódź7.

20,0234,4615,1520,59Cała sieć

20,8234,4616,5621,27Autobusowa

16,9517,6915,1516,81Trolejbusowa

Lublin 

(tylko MPK)
6.

20,3333,2013,1020,81Cała sieć

21,2033,2015,4521,53Autobusowa

17,9423,8013,1018,36Tramwajowa

Kraków5.

MIASTA DUŻE

23,0928,8818,1823,67AutobusowaTarnów4.

26,9741,1618,8828,42Autobusowa
Ostrów 

Wielkopolski
3.

22,8340,1516,3125,80Cała sieć

23,1040,1516,3126,04Autobusowa

22,3224,8321,2822,81Tramwajowa

Gorzów 

Wielkopolski
2.

20,8629,5418,2921,77AutobusowaGniezno1.

MIASTA ŚREDNIE

medianamaxminśrednia
rodzaj 

komunikacji
MiastoLp

Średnia prędkość komunikacyjna [km/h] w dniu roboczym



3,6711,261,284,40Cała sieć

4,0511,261,284,84Autobusowa

2,413,481,572,55Tramwajowa

Szczecin8.

3,918,422,624,03Cała sieć

3,988,422,624,16Autobusowa

3,284,572,883,38Tramwajowa

Łódź7.

3,457,252,423,78Cała sieć

3,597,252,983,95Autobusowa

2,803,352,422,85Trolejbusowa

Lublin 

(tylko MPK)
6.

3,906,401,903,91Cała sieć

4,106,401,904,11Autobusowa

3,234,561,903,21Tramwajowa

Kraków5.

MIASTA DUŻE

3,936,081,984,11AutobusowaTarnów4.

6,8517,752,957,98Autobusowa
Ostrów 

Wielkopolski
3.

3,509,672,054,29Cała sieć

3,609,672,054,41Autobusowa

2,803,142,462,80Tramwajowa

Gorzów 

Wielkopolski
2.

3,315,042,493,33AutobusowaGniezno1.

MIASTA ŚREDNIE

medianamaxminśrednia
rodzaj 

komunikacji
MiastoLp.

Średnia długość prze jazdu pasażera [km] w dniu roboczym



9,4921,554,0610,66Cała sieć

9,7821,554,0611,08Autobusowa

8,8110,697,008,90Tramwajowa

Szczecin8.

10,9115,397,6211,09Cała sieć

10,9415,397,6211,11Autobusowa

10,6914,099,5610,98Tramwajowa

Łódź7.

10,8216,948,1710,93Cała sieć

10,9116,948,1711,07Autobusowa

10,3011,388,5110,15Trolejbusowa

Lublin 

(tylko MPK)
6.

10,8516,404,8011,02Cała sieć

11,0016,404,8011,27Autobusowa

10,2913,306,9010,14Tramwajowa

Kraków5.

MIASTA DUŻE

10,0415,554,1310,37AutobusowaTarnów4.

14,7629,137,7616,01Autobusowa
Ostrów 

Wielkopolski
3.

9,0817,715,999,71Cała sieć

9,3217,715,999,90Autobusowa

7,587,886,607,35Tramwajowa

Gorzów 

Wielkopolski
2.

9,0711,907,159,23AutobusowaGniezno1.

MIASTA ŚREDNIE

medianamaxminśrednia
rodzaj 

komunikacji
MiastoLp.

Średni czas prze jazdu pasażera [min] w dniu roboczym



54,05136,088,7161,78Cała sieć

47,82111,198,7151,74Autobusowa

106,78136,0864,38104,41Tramwajowa

Szczecin8.

75,85205,7420,3888,24Cała sieć

66,84183,1320,3873,32Autobusowa

166,66205,74111,26160,11Tramwajowa

Łódź7.

61,06114,8024,2363,29Cała sieć

60,75114,8024,2362,53Autobusowa

66,2291,7843,6167,56Trolejbusowa
Lublin 

(tylko MPK)
6.

65,90312,1011,3787,42Cała sieć

55,50267,1011,3770,22Autobusowa

146,00312,1040,80146,05Tramwajowa

Kraków5.

MIASTA DUŻE

28,0764,585,4229,74AutobusowaTarnów4.

31,3056,5010,6532,64Autobusowa
Ostrów 

Wielkopolski
3.

43,50104,0010,0048,28Cała sieć

42,0085,0010,0044,86Autobusowa

95,00104,0072,0090,33Tramwajowa

Gorzów 

Wielkopolski
2.

26,9562,2511,0030,54AutobusowaGniezno1.

MIASTA ŚREDNIE

medianamaxminśredniaTrakcjaMiastoLp

Średnia liczba pasażerów w kursie [osob.] w dniu roboczym



23,0745,805,7724,27Cała sieć

21,8144,325,7722,19Autobusowa

35,7045,8019,4933,11Tramwajowa

Szczecin8.

22,6442,407,1323,19Cała sieć

18,3341,207,1320,20Autobusowa

39,1042,4027,9037,60Tramwajowa

Łódź7.

18,9430,009,9718,58Cała sieć

18,5630,009,9718,28Autobusowa

19,7425,7415,5720,29Trolejbusowa
Lublin 

(tylko MPK)
6.

20,9056,104,0023,32Cała sieć

18,8046,404,0020,44Autobusowa

31,0556,107,9033,23Tramwajowa

Kraków5.

MIASTA DUŻE

11,8520,774,5112,13AutobusowaTarnów4.

13,3330,653,6013,32Autobusowa
Ostrów 

Wielkopolski
3.

5,6212,151,285,59Cała sieć

5,4610,991,285,16Autobusowa

10,8012,1510,0410,99Tramwajowa

Gorzów 

Wielkopolski
2.

11,0220,665,0211,72AutobusowaGniezno1.

MIASTA ŚREDNIE

medianamaxminśrednia
Rodzaj 

komunikacji
MiastoLp.

Średnia liczba pasażerów na 1 km trasy [osob.] w dniu roboczym
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