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Interpelacja 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 

Zwracam się do Pana w sprawie transportu przesyłek na terenie Krakowa. Od kilku lat 
można zaobserwować znaczny wzrost liczby przesyłek kurierskich. Związane jest to m.in. z 
rozwojem branży e-commerce, który jeszcze mocniej przyśpieszył w okresie pandemii. 
Każdego dnia obserwujemy na ulicach coraz więcej pojazdów kurierskich dostarczających 
paczki czy to do rąk własnych, czy to urządzeń typu „paczkomat”. W czerwcu 2021 roku 
Kraków podpisał umowę o współpracy z jedną z wiodących firm w tym zakresie czyli InPost, w 
ramach prowadzonego przez nich programu „Green City”. Jak można przeczytać w 
materiałach prasowych celem programu jest „ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i 
poprawa jakości życia mieszkańców.” Zarówna ta, jak i inne firmy kurierskie sukcesywnie 
wymieniają flotę samochodową na bardziej ekologiczną, zaczęły także stosować rowery cargo 
co jest szczególnie ważne w centrum Krakowa gdzie ruch samochodowy jest mocno 
ograniczony. Nadal jednak poszukiwane są kolejne rozwiązania, które pozwolą na efektywną 
logistykę przesyłek, ale równocześnie przy jak najmniejszym śladzie węglowym. W 2021 roku 
Wiener Linien czyli miejski przewoźnik z Wiednia wraz z Fraunhofer Austria rozpoczął 
pilotażowy projekt transportu przesyłek w mieście przez pasażerów tramwajów. Projekt trwał 
dwa miesiące i przyniósł bardzo dobre rezultaty. W efekcie tego postanowiono o dalszym 
rozwoju projektu i od roku 2023 lub 2024 ma on działać w pełni obejmując niezbędną aplikację 
oraz sieć „paczkomatów” zasilanych energią słoneczną. Usługa taka to tzw. crowdsourcing, w 
ramach którego osoby podróżujące po mieście przy okazji przewożą także drobne przesyłki do 
punktu odbioru. Dzięki temu zmniejsza się ruch samochodowy, a co za tym idzie emisja CO2 
(autorzy szacują, że może ona spaść docelowo nawet o 20%). Wiedeń nie jest jedynym 
miastem w Europie, które testuje podobne rozwiązania. Także Frankfurt nad Menem i 
Karlsruhe prowadzą pilotaże dotyczące transportu towarów tramwajem lub lekką koleją 

 
Zwracam się do Pana z prośbą o informację czy w ramach ww. współpracy Krakowa z 

firmą InPost lub jakiejkolwiek innej współpracy były prowadzone rozmowy na temat 
testowania takiego (lub podobnego) rozwiązania w Krakowie oraz jakie działania 
podejmowane są w ramach programu „Green City”. 

 
Z góry dziękuję za odpowiedź na moje pytania. 

 

Z poważaniem 

   Łukasz Sęk 


