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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Tomasz E. Burghardt, Anton Pashkevich, Marcin Piegza
Drivers’ perception of horizontal road marking with high retroreflectivity
Abstract: Risk of an accident to occur on unlit roads after dark is 
significantly higher as compared to daytime. Retroreflectivity of hori-
zontal road marking is one of the factors improving safety on such 
roads. The use of standard glass beads can provide markings with 
initial retroreflectivity of approximately 350 mcd/m2/lx. On a test 
stretch was applied marking with high retroreflectivity, reaching, 
due to the use of SolidPlus glass beads, almost 600 mcd/m2/lx and 
wet night visibility over 100 mcd/m2/lx. Questionnaires aiming at 
verification of noticeability of the markings with high retroreflection 
were administered to drivers who travelled through the test stretch at 
night. Amongst 156 respondents, 64% of drivers did notice increased 
retroreflectivity of the horizontal markings. Most frequently it was 
observed by people who travelled a lot and frequently, regardless of 
the sex of respondents. Due to the much shorter distances traveled, 
women noticed higher reflectivity less frequently (54%) than men 
(73%). High retroreflection under wet conditions observed 88% men 
and 81% women. Very few responders were aware of increased risks 
associated with night-time driving: only 20% of men and 25% of 
women recognised risk of driving at night as high or very high where-
as 54% of men and 30% of women considered the risk as low or nil. 
These answers serve as an evidence for insufficient driver education.
Keywords: road safety, horizontal road marking, retroreflectivity

Jacek Malasek
C-ITS in a Smart City
Abstract: Indispensable for the Smart City idea deployment is to sup-
port innovations in the field of ICT – Information and Communication 
Technology. On the other hand, C-ITS (Cooperative Intelligent 
Transport Systems) development is the most important for making au-
tonomous eco-mobility true. Four crucial factors of transport system 
arrangement in a Smart City are: intelligent society, intelligent mobility, 
intelligent road and intelligent vehicle. Intelligent eco-mobility means: 
SUMPs, sharing economy, MaaS and Smart Eco-travel Planners. C-ITS 
coordinates intelligent road with intelligent vehicle, connects all vehi-
cles and vehicles with TMC – increasing road safety and traffic man-
agement efficiency. An intelligent road besides connectivity covers also 

energy and environmental issues. Well protected of cyberattacks road 
traffic automation makes possible further increase of a road safety and 
streets capacity, improving city environment as well.
Key words: Smart City, eco-mobility, intelligent road and vehicle

Gabriela Kołodziej, Wiesław Starowicz
Analysis of the quality of public transport provided by private carriers on the 
connection: Alwernia-Krakow
Abstract: The article presents results of studies on punctuality of 
carriers and the preferences and satisfaction of the inhabitants of 
the Alwernia Commune on the public transport operating between 
Alwernia and the city of Krakow. This passenger transport is char-
acterized by low punctuality and low cost. Based on the results ob-
tained, the passenger ranking of the importance marks of the qual-
ity symbol was compiled, qualitative gap was identified and exam-
ples of quality improvement methods were indicated.
Key words: passenger transport, public transport, private carriers 

Krystian Siwek
Microsimulation models on the British Isles: theory and practice, part 1 
Abstract: The article presents English and Irish approach and practices 
in simulation modeling field. This kind of analysis is often used especial-
ly for upgrades and designs of cities’ networks where high level of detail 
is required. Valid representation of real life traffic behaviors and interac-
tion between all transport groups is a key element for all transportation 
analysis. The author put focus on selected modelling matters including 
choosing model area and gathering required data, as well as discussed 
microsimulation modelling techniques in PTV Vissim software. Both 
base year and forecast model building process were discussed on each 
stage of developing. Correctness of forecast scenarios is a key element 
for all transport projects, since high level of certainty is required for 
decision-making process in terms of the re-design both infrastructure 
and traffic organization. Forecast models should always be based on 
valid database and connected to other projects and reports to keep fore-
casts consistent. Valid analysis should be based only on proper forecast 
models, supporting all kind of decisions regarding transport issues. 
Key words: microsimulation models, Great Britain, Ireland, Vissim, 
good practices

„Rowerem do pracy” w Krakowie
Kampania „Rowerem do pracy, czyli dom, rower, praca… i tak w kółko” 
organizowana jest przez Urząd Miasta Krakowa. Celem akcji „Rowerem 
do pracy, czyli dom, rower, praca… i tak w kółko” jest zachęcanie pra-
cowników do korzystania z rowerów podczas podróży do i z pracy, tak 
aby zmniejszyć liczbę samochodów na ulicach naszego miasta. Obec-
nie zaangażowanych jest w nią ponad 40 firm i instytucji, których pra-
cownicy zdecydowali się porzucić samochód na rzecz roweru. W lipcu 
2017 roku uczestnicy projektu przejechali na rowerach ponad 60 tysięcy 
kilometrów. Organizatorom szczególnie zależy, aby w projekt włączyły się 
osoby, które dotąd dojeżdżały do pracy, korzystając z samochodów. Wśród 
firm, które zaangażowały się w inicjatywę znajdują się: ABM SA, AMK Kra-
ków SA, Aon Corporation, ASSA ABLOY Poland sp. z o.o., Auchan Kraków, 
BUDOPOL Sp. z o.o., Deloitte, EmiTel Sp. z o.o., Extend Vision Sp. z o.o., 

 Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie, Genpact Poland, 
Grupa Kapitałowa Selvita, HID Global, Krakowskie Biuro Festiwalowe, 
Mota-Engil Central Europe SA, PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o., 
Biuro Projektów konst.RA, Sico Polska Sp. z o.o., SKK SA, SolarWinds 
Poland Sp.z o.o, Transbud Nowa Huta SA, TechnipFMC, Wojewódzka Bi-
blioteka Publiczna w Krakowie, Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Kra-
kowie, Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu w Krakowie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Krakowie. W lipcu do pracy na rowerze podróżowało w ramach 
kampanii w sumie ponad 400 osób. Dziesięciu osobom udało się osią-
gnąć 100% frekwencję, a 44 – powyżej 90%. Do wielu wyróżniających 
się rowerzystów trafiły nagrody – upominki rowerowe i bilety do kina. 
Organizatorzy wciąż jednak liczą na więcej! 

Opracowała: Janina Mrowińska

Od Redakcji
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Innowacyjny transport

Nowe narzędzia poprawy bezpieczeństwa  
ruchu drogowego

Obserwowane trudności w realizacji celu unijnego: redukcji w roku 2000 liczby ofiar śmiertelnych wypad-
ków drogowych do poziomu 20 000, powodują konieczność podjęcia intensywnych badań nad opracowaniem  
bardziej skutecznych metod poprawy brd.

Stan (rok 2016) bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie Narzędzia techniczne poprawy brd
Inrix, zapewniający informację online o warunkach ruchu drogowego na 
blisko 9 milionach kilometrów dróg w 45 krajach, udostępnia klientom 
nowy produkt o nazwie „Safety Alerts”. Pierwszy segment SA podaje 
informacje o warunkach meteo (wartości opadów poniżej).

Pomimo tego, że drogi europejskie są nadal najbezpieczniejsze (50 ofiar 
śmiertelnych na milion mieszkańców; w Polsce – 79; na świecie – 174), 
25 500 zabitych w roku ubiegłym znacznie przekracza linię oczekiwa-
nego trendu spadkowego. Najwięcej zabitych (55%) odnotowano w Eu-
ropie na drogach zamiejskich, 37% na terenach zurbanizowanych i 8% 
na autostradach.

46% ofiar śmiertelnych wypadków drogowych stanowią poruszający się 
samochodami (ETSC Press, 28.03.17) – tyle samo niechronieni uczest-
nicy ruchu drogowego: piesi (21%), motocykliści (14%), rowerzyści 
(8%) i motorowerzyści (3%).

Kolejne 2 segmenty zapewniają wyprzedzającą informację o spowol-
nieniach ruchu wynikających z przekroczenia przepustowości drogi 
i o incydentach drogowych (wypadki, roboty drogowe), co pozwala na 
ograniczenie liczby wypadków spowodowanych najechaniem na tył po-
jazdu (A. Frost, Traffic Technology Today, 11.05.17).

Z kolei hiszpańska Generalna Dyrekcja Ruchu rozpoczęła instalację 
na skrzyżowaniach o słabej widoczności (kombinacja łuku poziomego 
z pionowym) systemu ostrzegającego o pojeździe nadjeżdżającym dro-
gą podporządkowaną.
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JAcEK MAlASEK 
dr inż. Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
Tel: +48 22 390 02 02, e-mail: jmalasek@ibdim.edu.pl

Umieszczone pod nawierzchnią wlotów drogi podporządkowa-
nej sensory przekazują informacje o nadjeżdżającym pojeździe do 
umieszczonej na skrzyżowaniu tablicy informacyjnej (zasilanej baterią 
słoneczną), która zapala się na żółto i wyświetla tekst ostrzegawczy  
(A. Frost, TTT, 24.05.17).

W celu lepszego wymuszania ograniczania prędkości w „Strefie 30” 
(dotychczas 52% kierowców przekraczała prędkość 20 mil/h), brytyjski 
Messagemaker instaluje ledowe znaki drogowe nowej generacji, wodo-
odporne i widoczne z odległości ponad 100 m, identyfikujące pojazdy 
przekraczające dopuszczalną prędkość (A. Frost, TTT, 24.05.17).

Osobny problem stanowi przeciwdziałanie wypadkom spowodowa-
nym wypadnięciem z trasy (SVCs), nie spowodowanym obecnością pie-
szego lub rowerzysty – co w krajach UE jest powodem aż 33%  zgonów 
w ruchu drogowym i 60% ofiar śmiertelnych na drogach zamiejskich 
(z wyłączeniem autostrad).

W przypadku SVCs (wypadki, kolizje z udziałem jednego pojazdu), 
do których dochodzi głównie w wyniku rozproszenia uwagi (smartfony!), 
prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, zmęczenia i jazdy z nad-
mierną prędkością, odnotowuje się nadreprezentację motocyklistów 
i osób w wieku 18-24 lat.

W celu ograniczenia liczby SVCs Komisja Europejska zaleca: sto-
sowanie Dyrektywy 2008/96 o zarządzaniu bezpieczną infrastrukturą, 
instalowanie barier ochronnych przyjaznych motocyklistom, lepsze 
wymuszanie stosowania się do przepisów ruchu drogowego (prędkość, 
alkohol, pasy bezpieczeństwa itp.) oraz prawo jazdy z ograniczeniami 
dla młodzieży (European Transport Safety Council, 11.04.17).

Metoda radykalnej poprawy brd w Polsce?
A może, jak rozważane jest to obecnie w Irlandii, należałoby uzależnić 
wysokość mandatu od dochodów kierowcy? W Wielkiej Brytanii od marca 
br. za znaczne przekroczenie prędkości kierowca może być ukarany man-
datem w wysokości do 175% zarobków tygodniowych (ETSC, 29.05.17). 
W Finlandii, gdzie działa to już od dawna, w roku 2002 odnotowano nie 
pobity dotąd światowy rekord wysokości mandatu: 200 000 USD, który za 
przekroczenie dopuszczalnej prędkości 40 km/h o 40 zapłacił kierowca 
o rocznym dochodzie 11,5 mln USD (C. Howie, autoblog, 2011).

Dobrym pomysłem wydaje się być również stosowany we Francji 
zakaz stosowania aplikacji informujących o stałych punktach auto-
matycznego pomiaru prędkości i wprowadzane obecnie rozporządze-
nie o uniemożliwieniu lokalizacji lotnych kontroli policyjnych (również 
z uwagi na zagrożenie terroryzmem) przy wykorzystaniu takich aplika-
cji, jak Waze lub Coyote (ETSC, 16.05.17).
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ToMASz E. BuRghARDT
dr,  M. Swarovski GmbH, Industrie-
straße 10, 3300 Amstetten, Austria, 
e-mail: tomasz.burghardt@swarco.
com, +43 664 8878 4307
AnTon PAShKEvIch
dr inż., Politechnika Krakowska,  
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,  
tel. +48 12 628 3096, e-mail: 
apashkevich@pk.edu.pl
MARcIn PIEgzA
inż., student Wydziału Inżynierii 
Lądowej, Politechnika Krakowska,  
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Streszczenie: Ryzyko wypadku w nocy na drogach nieoświetlonych jest 
znacznie wyższe niż na tych samych drogach w dzień. Odblaskowość 
poziomego oznakowania dróg jest jednym z czynników poprawiających 
bezpieczeństwo na takich drogach. Początkowa odblaskowość sięgająca 
350 mcd/m2/lx jest uzyskiwana przy pomocy standardowych mikrokul 
szklanych. Na odcinku testowym zastosowano oznakowanie o bardzo 
wysokiej odblaskowości, sięgającej dzięki mikrokulom SolidPlus prawie 
600 mcd/m2/lx a na mokro ponad 100 mcd/m2/lx. Badania ankieto-
we, mające na celu zbadanie zauważalności takiego oznakowania prze-
prowadzono wśród kierujących pojazdami, którzy w nocy podróżowali 
odcinkiem testowym. Spośród 156 respondentów, 64% kierujących za-
uważyło wprowadzenie oznakowania poziomego o zwiększonej odbla-
skowości. Najczęściej zauważały je osoby jeżdżące dużo i często, nieza-
leżnie od płci. Najprawdopodobniej w związku ze znacznie mniejszymi 
przejeżdżanymi dystansami, kobiety zauważały wyższą odblaskowość 
rzadziej (54%) niż mężczyźni (73%). Zwiększoną odblaskowość na mo-
kro zauważyło aż 88% mężczyzn i 81% kobiet. Bardzo niewielu spośród 
respondentów było świadomych zwiększonego zagrożenia w czasie jaz-
dy nocnej: tylko 20% mężczyzn i 25% kobiet uznało ryzyko w czasie 
jazdy nocnej jako wysokie lub bardzo wysokie, podczas gdy aż 52% 
mężczyzn i 30% kobiet uznało je za niewielkie lub żadne. Odpowiedzi 
te świadczą o niedostatecznej edukacji kierowców.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego, oznakowanie po-
ziome, odblaskowość

Percepcja przez kierowców  
poziomego oznakowania dróg  
o wysokiej odblaskowości1

Wprowadzenie
Wypadki drogowe są spowodowane głównie słabością sys-
temu „człowiek – pojazd – droga”. Najczęściej w tym sys-
temie decydującym czynnikiem sprawczym jest człowiek, 
a powodem większości zdarzeń drogowych jest brak ob-
serwacji drogi [1, 2]. Percepcja wzrokowego postrzegania 
drogi jest mechanizmem złożonym: kierowca w czasie jaz-
dy tworzy model otaczającego go środowiska a następnie 
reaguje zgodnie z wytworzonym modelem i pamięcią po-
dobnych sytuacji, wedle wyuczonych procedur [3]. 

Jazda po zmroku jest znacznie bardziej niebezpieczna niż 
w dzień: ryzyko wypadku jest większe w proporcji do prze-
jeżdżanych odległości i natężenia ruchu a wypadki są znacz-
nie groźniejsze [4, 5]. Jednym z czynników decydujących o trud-
ności jazdy po zmroku jest brak właściwych i pełnych infor-
macji o przebiegu drogi, co ogranicza jej rolę prowadzącą, 
dlatego bardzo ważne jest jej poziome oznakowanie, które 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017. Wkład autorów w publikację: T. E. 
Burghardt  34%,  A. Pashkevich 33%, M. Piegza 33%.

wyznacza tor jazdy dla kierowcy. Poziome oznakowanie dróg 
jest jednym z najbardziej efektywnych środków bezpieczeń-
stwa a wyliczony stosunek zysków do kosztów wynosi śred-
nio 60:1 [6]. Widoczność oznakowania poziomego w nocy 
jest uzyskiwana za pomocą mikrokul szklanych, które dają 
odblaskowość (retrorefleksję), odbieraną przez kierowców 
starających się wyznaczyć koniec widoczności drogi [7]. 
Przeprowadzona niedawno w Stanach Zjednoczonych anali-
za wypadkowości dowiodła, że zwiększenie odblaskowości 
o 100 mcd/m2/lx może spowodować obniżenie ilości nocnych 
wypadków na suchej drodze na odcinkach poza skrzyżowa-
niami do 23% [8].

Standardowe mikrokule są produkowane ze zmielonej 
stłuczki szklanej, więc charakteryzują się indeksem załama-
nia światła (refractive index, RI) 1,5. Ich użycie jako posypki 
do farby białej pozwala na uzyskanie odblaskowości sięgają-
cej w warunkach drogowych około 350 mcd/m2/lx, co wyda-
je się wystarczające w większości przypadków. Jednym ze 
współczesnych rozwiązań technologicznych są mikrokule 
szklane produkowane z wyselekcjonowanych surowców 
podstawowych, które dzięki doskonałemu wykończeniu po-
wierzchni i podwyższeniu RI do około 1,6 pozwalają na uzy-
skanie odblaskowości sięgającej nawet 1000 mcd/m2/lx. 
Tego rodzaju mikrokule pozwalają dodatkowo na uzyskanie 
znacznie zwiększonej odblaskowości na mokro. Mikrokule 
szklane zabezpieczają powierzchnię farby czy innych mate-
riałów znakujących przed ścieraniem, więc są krytycznym 
czynnikiem wpływającym na trwałość oznakowania.

Normy odblaskowości poziomego oznakowania dróg 
w Polsce (tabela 1) są uzależnione od klasy drogi i ustalone 
na mocy ustawy. W żadnym wypadku wymagana retrore-
fleksja nie przekracza 200 mcd/m2/lx, więc jest znacząco 
niższa niż łatwo osiągalna przy pomocy nowych technolo-
gii. Warto dodać, że zarządcy dróg, poprzez specyfikacje 
techniczne przetargów, zwykle wymagają nieznacznie wyż-
szych początkowych wartości, ale jednocześnie pozwalają 
na spadek odblaskowości po kilkumiesięcznym użytkowa-
niu do poziomów niższych niż ustawowe.

Do wad oznakowania poziomego należy zaliczyć ko-
nieczność jego okresowego odnawiania spowodowanego 
utratą odblaskowości, która jest następstwem wypadania 
lub uszkodzenia mikrokul szklanych. Dodatkowo, ozna-
kowanie poziome jest słabo widoczne w czasie deszczu. 
Jest to szczególnie dotkliwe dla kierujących pojazdami 
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w porze nocnej, gdy mikrokule pokryte warstwą wody nie 
są w stanie zapewnić odblaskowości a zmniejszona widocz-
ność spowodowana opadami atmosferycznymi dodatkowo 
utrudnia kierowanie utrzymanie toru jazdy. Częściowo 
można uniknąć tego problemu poprzez stosowanie znako-
wania grubowarstwowego strukturalnego, umożliwiające-
go lepszy odpływ wody albo poprzez użycie mikrokul 
o zwiększonym RI. Pokrywanie oznakowania przez śnieg, 
brud czy błoto również utrudniają jego postrzeganie, dla-
tego drogi powinny być utrzymywane w czystości a w zi-
mie odpowiednio odśnieżane.  Niestety, zimowe utrzyma-
nie dróg powoduje mechaniczne uszkadzanie mikrokul, 
przez co następuje znacznie zwiększony spadek odblasko-
wości, mogący sięgnąć ponad 6 mcd/m2/lx na jeden prze-
jazd pługu [9].

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce
Polska jest krajem o bardzo niskim poziomie bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego w porównaniu z innymi państwa-
mi Unii Europejskiej. Dodatkowo, pomimo relatywnie 
niewielkiej ilości wypadków, ich skutki są bardzo ciężkie: 
w Polsce na każde 1000 wypadków 92 osoby tracą ży-
cie, a dla porównania w Austrii czy Niemczech tylko 11 
osób [10]. Na przestrzeni ostatniej dekady nastąpił syste-
matyczny spadek liczby wypadków, liczby ciężko rannych 
i zabitych, ale wartości te są ciągle przerażające: w 2016 
roku w 33 664 wypadkach na polskich drogach straciło 
życie 3026 osób a 40 766 zostało rannych (w tym 12 109 
ciężko) [11]. Koszty wypadków i kolizji drogowych w roku 
2015 wyniosły aż 48,2 mld złotych, czyli 2,7% produktu 
krajowego brutto [12].

Podział wypadków pod względem czasu zdarzenia jest 
istotny ze względu na późniejszą analizę ich przyczyn a tak-
że służy rozpoznawaniu czynników i środków mających 
wpływ na bezpieczeństwo. Tabela 2 przedstawia liczbę wy-

padków w Polsce w roku 2016 z podziałem na porę 
dnia [11]. Ryzyko wypadku śmiertelnego w porze nocnej 
jest znacznie większe niż w porze dziennej: w nocy miało 
miejsce 23,4% wypadków, ale przypadło na nie aż 36,5% 
wszystkich ofiar śmiertelnych. Dalsza analiza pokazuje, że 
w porze nocnej na drogach nieoświetlonych miało miejsce 
tylko 34,5% z tych wypadków, ale pochłonęły one aż 
62,0% ofiar śmiertelnych.

W latach 2008 – 2016 nastąpił nieco większy spadek 
liczby wypadków na drogach nieoświetlonych niż na dro-
gach oświetlonych (rysunek 1), co wydaje się być spowodo-
wane poprawą infrastruktury drogowej. Jednocześnie nale-
ży podkreślić, że spadek liczby osób zabitych pozostaje nie-
zależny od rodzaju drogi. Dotkliwość wypadków w porze 
nocnej na drogach nieoświetlonych pozostaje na stałym 
poziomie i wyniosła w analizowanym okresie 0,24–0,27 za-
bitych oraz 1,17–1,26 rannych na jeden wypadek.

Normy odblaskowości w Polsce
Autostrady 200 mcd/m²/lx

Drogi ekspresowe 150 mcd/m²/lx

Pozostałe drogi 100 mcd/m²/lx

Oświetlone drogi miejskie —

Tabela 1

Źródło: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r., załącznik nr 2: Szczegółowe 
warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach  
(Dz. U. nr 220, poz. 2181).

Liczba wypadków drogowych w Polsce w 2016 r.  
z podziałem na skutki, porę dnia i oświetlenie drogi

Oświetlenie
Wypadki Zabici Ranni

Ogółem % Ogółem % Ogółem %

W ciągu dnia 23 432 69,6 1 654 54,7 28 690 70,4

W okresie zmroku, świtu 2 364 7,0 269 8,9 2 802 6,9

Pora nocna

Drogi  
oświetlone 5 150 15,3 419 13,8 6 055 14,9

Drogi  
nieoświetlone 2 718 8,1 684 22,6 3 219 7,9

Suma 33 664 100 3 026 100 40 766 100

Tabela 2

Tabela 3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji [11].

Rys. 1. Procentowy spadek liczby wypadków w Polsce na drogach oświetlonych i nieoświe-
tlonych (rok 2008 – 100%) w godzinach nocnych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji [11]. 

Ponieważ drogi oświetlone znajdują się głównie na obsza-
rach zabudowanych, można przyjąć, iż ryzyko wypadku z ofia-
rami śmiertelnymi jest związane z obszarami niezabudowany-
mi. Jest to bez wątpienia spowodowane większą prędkością, 
zarówno dozwoloną jak i osiąganą na terenach niezabudowa-
nych, ale analiza wskazała także na znaczący wpływ rodzaju 
i szerokości pobocza oraz obecności lub braku chodni-
ków [13]. Jednocześnie należy podkreślić wpływ czynników 
społecznych: akceptację notorycznego łamania przepisów ru-
chu drogowego poprzez wyprzedzanie w miejscach niedo-
zwolonych i ignorowanie ograniczeń prędkości, przyzwolenie 
na jazdę pod wpływem alkoholu, czy też traktowanie słabiej 
chronionych użytkowników drogi jako przeszkód [14]. 
Można przyjąć, że to właśnie bardzo niski poziom kultury jaz-
dy i przyzwolenie społeczne na niewłaściwe zachowania kie-
rowców są jednym z najważniejszych powodów bardzo wyso-
kiej liczby osób ginących w wypadkach na polskich dro-
gach [15]. Dodatkowo, na drogach zamiejskich często 
dochodzi do nieprawidłowych zachowań pieszych, którzy 
często stają się ofiarami wypadków z własnej winy [5, 11].
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Oznakowanie poziome o wysokiej odblaskowości 
Dwukilometrowy odcinek drogi krajowej 28, pomię-
dzy Mszaną Dolną a Limanową, oznakowano farbą wo-
dorozcieńczalną Limboroute W15 (Swarco Limburger 
Lackfabrik GmbH; Diez, Niemcy) z posypką mikrokul 
szklanych SolidPlus (M. Swarovski GmbH; Amstetten, 
Austria). Farbę wodorozcieńczalną wybrano nie tylko ze 
względów ekologicznych, ale także ze względu na jej dużą 
trwałość [16, 17]. Różne rodzaje farb do znakowania po-
ziomego dróg i ich wpływ na środowisko naturalne zostały 
niedawno omówione [18, 19]. Znakowaniem kontrolnym 
był standardowy system składający się z typowej używanej 
w Polsce farby rozcieńczalnikowej i standardowych mikro-
kul szklanych. Odcinek testowy to kręta droga dwupa-
smowa o szerokości 6,3 m, bez opaski i w większości ogra-
niczona barierami. Występuje tam znaczące wzniesienie, 
przełęcz Gruszowiec (660 m n.p.m.) z podjazdami do 9%. 
Profil wertykalny odcinka wraz z odpowiednim kilometra-
żem drogi krajowej 28 przedstawia rysunek 2. Na całości 
odcinka testowego obowiązuje zakaz wyprzedzania. Częste 
są wyjazdy z rozproszonych posesji, zwykle utwardzo-
ne żwirem, po obu stronach jezdni; brak jest chodników. 
Obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h. Średni 
ruch dobowy wynosi 5885 pojazdów, w tym 7,2% pojaz-
dów ciężkich. 

Wszystkie parametry oznakowania, zarówno doświad-
czalnego jak i standardowego, przekraczały minimalne wy-
magania (tabela 3). Wysoka odblaskowość, zarówno na sucho 

jak i na mokro, uzyskana w systemie doświadczalnym musi 
zostać podkreślona: odblaskowość ta została uzyskana dzię-
ki nieznacznemu zwiększeniu RI i jednoczesnej bardzo wy-
sokiej jakości wykończenia powierzchni mikrokul SolidPlus. 
Po trzech miesiącach ponowiono pomiary i stwierdzono 
nieznaczny spadek odblaskowości w wypadku systemu eks-
perymentalnego i dwa razy większą redukcję odblaskowo-
ści systemu standardowego. Warto zauważyć, że system 
standardowy stracił w tym okresie prawie całkowicie  
odblaskowość na mokro (spadek o 53,4%, do mniej niż 
35 mcd/m2/lx), podczas gdy system doświadczalny ciągle 
był ją w stanie dostarczyć. 

Metodologia: badania ankietowe
Wykorzystywanie badań ankietowych jest jedną ze standar-
dowych metod pomiaru a ich ważność została udowodnio-
na [20]. Celem przedstawionych tutaj badań było spraw-
dzenie czy oznakowanie o wysokiej odblaskowości zostanie 
zauważone przez kierowców podróżujących nocą oraz ich 
opinie na jego temat. Odpowiedzi na ankietę zostały zebra-
ne wśród okolicznych mieszkańców, kierowców z lokalnej 
firmy transportowej, pracowników urzędów, uczniów klasy 
maturalnej liceum w Limanowej oraz osób odwiedzających 
bar znajdujący się na przełęczy Gruszowiec. Ankiety były 
anonimowe, ale zebrane zostały ogólne informacje demo-
graficzne. Wstępne wyniki zostały wcześniej zaprezento-
wane [21].

Po odrzuceniu ankiet wypełnionych przez osoby nie po-
siadające prawa jazdy oraz przez osoby, które nie podróżo-
wały nocą przez odcinek testowy do dalszej analizy zostało 
zakwalifikowanych 156 kwestionariuszy wypełnionych 
przez 82 mężczyzn (53%) i 74 kobiety (47%). Ponieważ 
niektórzy respondenci nie odpowiedzieli na wszystkie pyta-
nia, dane przedstawione poniżej zwykle odnoszą się do róż-
nej ilości osób.

Tabela 4 przedstawia grupę respondentów z podziałem 
wg płci, wieku i średnio przejeżdżanych rocznie odległości. 
Widoczna jest nadreprezentacja osób młodych, co było 
związane z przeprowadzeniem ankiety wśród uczniów. 
Średni wiek respondentów wyniósł 30 lat a standardowe 
odchylenie 14 lat (mężczyźni 35 lat, standardowe odchyle-
nie 17 lat, a kobiety 26 lat, standardowe odchylenie 9 lat). 
Ważnym wyznacznikiem doświadczenia kierowców jest 
średni dystans rocznie przez nich przejeżdżany. Wśród re-
spondentów wyraźnie zaznaczyła się różnica pomiędzy 

Tabela 3

Tabela 4

Rys. 2. Profil wysokości drogi krajowej 28 na odcinku Kasina Wielka – Limanowa (ukośnym 
cieniowaniem zaznaczono odcinek testowy). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/pl/

Wyniki pomiarów oznakowania poziomego
System Eksperymentalny Standardowy

Okres pomiaru

1 
m

ie
si

ąc

3 
m

ie
si

ąc
e

Zm
ia

na
 [%

]

1 
m

ie
si

ąc

3 
m

ie
si

ąc
e

Zm
ia

na
 [%

]

Odblaskowość (RL)  
[mcd/m²/lx]

567 (23) 527 (26) -7,1 366 (14) 311 (20) -15,0

Luminacja w świetle rozpro-
szonym (Qd) [mcd/m²/lx]

197 (3) 182 (3) -7,6 197 (4) 176 (6) -10,7

Odblaskowość  
na mokro (RW) [mcd/m²/lx]

128 (20) 114 (27) -10,9 73 (8) 34 (11) -53,4

Szorstkość (SRT) 56 (1) nie mie-
rzono

– 54 (1) nie mie-
rzono

–

W tabeli podano dane uśrednione dla wszystkich linii (wykonano 5 pomiarów na linię). W nawiasach 
podano standardowe odchylenia

Źródło: opracowanie własne

Respondenci: wiek, płeć i średnio rocznie przejeżdżane odległości

Wiek  
[lat]

Mężczyźni Kobiety Kobiety i mężczyźni

Ilość  
osób

Średnie roczne  
przejazdy [km]

Ilość  
osób

Średnie roczne  
przejazdy [km]

Ilość 
 osób

Średnie roczne 
przejazdy [km]

18-21 20 3 157 25 3 738 45 3 480

22-29 21 21 036 14 16 833 35 19 355

30-49 15 33 200 13 13 854 28 24 218

50-64 13 46 218 2 50 500 15 46 789

>64 4 37 000 0 – 4 37 000

Razem 73 23 996 54 11 300 127 18 598

Źródło: opracowanie własne
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płciami: kobiety zgłaszały przejeżdżanie znacznie mniej-
szych odległości niż mężczyźni, średnio odpowiednio  
11 300 km (mediana 2 250 km) i 23 996 km (mediana 
10 000 km). W szczególności brak doświadczenia widocz-
ny był w najmłodszej grupie wiekowej, gdzie różnice mię-
dzy płciami były nieznaczące, ale roczny pokonany dystans 
średnio wyniósł tylko 3480 km.

Wyniki i dyskusja
Odpowiedź na pytanie wstępne, czy jazda w nocy jest zwią-
zana z większym ryzykiem i jak ocenia Pan/i stopień tego ryzyka? 
(tabela 5) pokazało, że bardzo niewielu respondentów jest 
świadomych znacznie zwiększonego ryzyka, co jest zadzi-
wiające w świetle danych statystycznych [11]. Szczególnie 
należy zwrócić uwagę na najmłodszą grupę wiekową, gdzie 
nikt nie uznał jazdy nocnej za związaną z bardzo wysokim 
ryzykiem a aż 14% respondentów stwierdziło całkowity 
brak ryzyka; różnica pomiędzy płciami była nieznacząca. 
Ponieważ członkowie tej grupy przejeżdżają rocznie zbyt 
niewielkie odległości (tabela 4) aby oprzeć swoje opinie 
na doświadczeniu praktycznym, odpowiedzi takie muszą 
być więc związane z bardzo niskim poziomem szkolenia 
kierowców w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go. Analiza wg płci pokazała, że kobiety prawie tak samo 
rzadko jak mężczyźni (odpowiednio 24% i 20%) uznali, że 
kierowanie pojazdem w nocy jest związane z wysokim lub 
bardzo wysokim ryzykiem, podczas gdy aż 52% mężczyzn 
i 30% kobiet uznało ryzyko za niewielkie lub nieistnieją-
ce (tabela 5). Wśród grupy kierowców doświadczonych, 
w wieku powyżej 30 lat również występowała przewaga 
osób nie będących świadomym zwiększonego ryzyka jazdy 
po zmroku.

Odpowiedzi na pytania dotyczące częstości podróży 
przez odcinek testowy po zmroku i zauważanie zwiększo-
nej odblaskowości oznakowania poziomego są podane 
w tabeli 6. Znacząca część respondentów (średnio 64%) 
zauważyła wprowadzenie znakowania o podwyższonej od-
blaskowości, zgodnie z naszymi przewidywaniami. Warta 
podkreślenia jest zależność pomiędzy częstością podróży 
a obserwacją nowej instalacji poprawiającej bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego, co jest potwierdzeniem pomiarów 
laboratoryjnych, w których pokazano, że osoby stale po-
dróżujące daną trasą bywają mniej uważne, ale jednocze-
śnie częściej zauważają to, co ma wpływ na bezpieczeństwo 
ruchu [22]. Mniejsza ilość kobiet zauważyła zwiększoną 
odblaskowość niż mężczyzn, odpowiednio 54% i 73%. Na 
podstawie tych wyników nie można było stwierdzić, czy 
taka rozbieżność jest spowodowana naturalną odmienno-
ścią pomiędzy płciami, czy też różnicami w doświadczeniu 
(por. tabela 4). 

Korelacja odpowiedzi dotyczących zauważenia nowego 
oznakowania z okresem posiadania prawa jazdy pokazała, 
że 80% mężczyzn i 69% kobiet posiadających prawo jazdy 
od 6 do 20 lat zauważyło zwiększoną odblaskowość (tabe-
la 7). W wypadku kierowców posiadających prawo jazdy 
krócej niż 6 lat tylko 67% mężczyzn i 50% kobiet potwier-
dziło zauważenie nowego oznakowania. Można przypusz-

Czy jazda w nocy jest związana z większym ryzykiem i jak ocenia 
Pan/i stopień tego ryzyka?

Wiek [lat] Płeć Bez  
ryzyka

Niewielkie  
ryzyko

Umiarkowane 
ryzyko

Wysokie 
ryzyko

Bardzo wysokie 
ryzyko

18-21 M 4 (16%) 9 (36%) 9 (36%) 3 (12%) 0 (0%)

K 5 (13%) 8 (20%) 16 (40%) 11 (28%) 0 (0%)

M+K 9 (14%) 17 (26%) 25 (38%) 14 (22%) 0 (0%)

22-29 M 7 (35%) 3 (15%) 6 (30%) 2 (10%) 2 (10%)

K 4 (22%) 0 (0%) 10 (56%) 3 (17%) 1 (6%)

M+K 11 (29%) 3 (8%) 16 (42%) 5 (13%) 3 (8%)

30-49 M 5 (36%) 1 (7%) 4 (29%) 3 (21%) 1 (7%)

K 2 (15%) 2 (15%) 7 (54%) 2 (15%) 0 (0%)

M+K 7 (26%) 3 (11%) 11 (41%) 5 (19%) 1 (4%)

50-64 M 4 (36%) 2 (18%) 2 (18%) 2 (18%) 1 (9%)

K 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%)

M+K 4 (31%) 3 (23%) 2 (15%) 3 (23%) 1 (8%)

>64 M 4 (80%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (20%)

K 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

M+K 4 (80%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (20%)

Razem M 24 (32%) 15 (20%) 21 (28%) 10 (13%) 5 (7%)

K 11 (15%) 11 (15%) 33 (45%) 17 (23%) 1 (1%)

M+K 35 (24%) 26 (18%) 54 (37%) 27 (18%) 6 (4%)

Tabela 5

Tabela 6

Tabela 7

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Częstotliwość podróży po zmroku przez odcinek testowy  
i obserwacje odblaskowości oznakowania poziomego  

z podziałem wg płci respondentów
Jak często jechał/a Pan/i po zmroku  

przez testowy odcinek?
Czy zauważył/a Pan/i zwiększoną odblaskowość 

oznakowania poziomego?

Częstość podróży Tak Nie

Płeć M K M+K M K M+K M K M+K

Codziennie 13 7 20 10 5 15 3 2 5

4-5 razy 
w tygodniu 7 6 13 5 3 8 2 3 5

2-3 razy 
w tygodniu 20 15 35 15 7 22 5 8 13

Raz  
w tygodniu 14 11 25 8 9 17 6 2 8

Rzadziej niż  
raz w tygodniu 25 33 58 20 15 35 5 18 23

Razem 79 72 151 58 39 97 21 33 54

Staż jako kierowcy wśród osób, które zauważyły zwiększoną odblasko-
wość, z podziałem wg wieku, płci i długości posiadania prawa jazdy
Posiadanie  
prawa jazdy Krócej niż 6 lat 6-20 lat Powyżej 20 lat

Płeć M K M+K M K M+K M K M+K

Wiek  
(w nawiasach 
odchylenie stan-
dardowe) [lat]

23 
(10) 22 (4) 23 (8) 38 

(10) 37 (7) 37 (9) 53 (8) 40 (0) 52 (8)

Wszyscy 26 
(67%)

27 
(50%)

53 
(57%)

16 
(80%)

9 
(69%)

25 
(76%)

12 
(75%)

1 
(33%)

13 
(68%)

czać, że to ich brak doświadczenia wpływa na zmniejszenie 
świadomych obserwacji czynników bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Zauważalność zwiększonej odblaskowości po-
śród kierowców posiadających prawo jazdy od ponad 20 lat 
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spadła, co można próbować uzasadniać zarówno ich złymi 
nawykami jak i mniejszą zdolnością percepcji, ale ze wzglę-
du na niewielką próbę (tylko 19 kierujących) wskazanie 
właściwego powodu nie wydaje się możliwe.

Wyniki analizy, w której podzielono respondentów na 
podstawie ilości rocznie przejeżdżanych kilometrów (tabe-
la 8) pozwalają na wywnioskowanie, że właściwym wy-
znacznikiem zdolności do obserwacji parametrów drogi 
poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego są za-
równo staż jako kierowca jak i przejeżdżane rocznie dystan-
se. Osoby, które pomimo posiadania prawa jazdy przez 
mniej niż 6 lat jeżdżą bardzo dużo zauważały zwiększoną 
retrorefleksję równie często jak osoby z większym stażem. 
Kierowcy mający prawo jazdy od dawna, ale jeżdżący nie-
wiele, rzadko zauważali nowe oznakowanie, chociaż należy 

ruchu w niekorzystnych warunkach pogodowych. Nie zna-
leziono opublikowanych wyników badań naukowych kore-
lujących odblaskowość na mokro z ilością i skutkami wy-
padków drogowych, ale należy przypuszczać, że efekty po-
winny być podobne albo większe niż zmierzono w stosunku 
do odblaskowości na sucho [8].

Na koniec, zapytano czy zastosowanie oznakowania po-
ziomego o wysokiej odblaskowości będzie miało wpływ na 
zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego: 132 osoby 
(85%) przyznało, iż takie rozwiązanie powinno rzeczywiście 
poprawić bezpieczeństwo, podczas gdy tylko 9 osób (6%) 
miało przeciwną opinię a 15 respondentów (10%) nie miało 
zdania. Odpowiedzi te mogą świadczyć o podświadomym 
odczuciu zwiększonego bezpieczeństwa na wyraźnie ozna-
kowanych drogach [24].

Podsumowanie
Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, pomi-
mo systematycznej poprawy w ciągu ostatniej dekady, jest 
ciągle bardzo niski. Szczególnie poważne są wypadki ma-
jące miejsce w porze nocnej na drogach nieoświetlonych. 
Do infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo ruchu 
drogowego należy poziome oznakowanie dróg, które 
w nocy jest widoczne dzięki odblaskowości uzyskiwanej 
przy pomocy mikrokul szklanych. W celach badawczych 
na dwukilometrowym odcinku dwupasmowej krętej dro-
gi krajowej zastosowano system oznakowania poziomego 
o wysokiej odblaskowości. Pomiary instrumentalne poka-
zały, że odblaskowość po trzech miesiącach użytkowania 
wyniosła na sucho średnio ponad 500 mcd/m2/lx przy nor-
mie 100 mcd/m2/lx a na mokro powyżej 100 mcd/m2/lx.  
System kontrolny stracił w tym okresie całą odblaskowość 
na mokro. Efekt ten uzyskano dzięki zastosowaniu mikro-
kul szklanych SolidPlus.

Przedstawione tutaj badania ankietowe przeprowadzo-
ne na grupie 156 kierowców, którzy podróżowali po zmro-
ku testowym odcinkiem pokazały, że 64% z nich zauważy-
ło wprowadzenie oznakowania poziomego o zwiększonej 
odblaskowości. Najczęściej obserwację tę odnotowano po-
śród osób jeżdżących odcinkiem testowym codziennie oraz 

Tabela 8

Tabela 9

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Zauważalność oznakowania o zwiększonej odblaskowości przez  
kierowców z różnym stażem i różnym doświadczeniem praktycznym

Posiadanie  
prawa jazdy Krócej niż 6 lat 6-20 lat Ponad 20 lat

Rocznie  
przejeżdżana 

odległość

Za
uw

aż
on

o

Ni
e 

za
uw

aż
on

o

Za
uw

aż
on

o

Ni
e 

za
uw

aż
on

o

Za
uw

aż
on

o

Ni
e 

za
uw

aż
on

o

poniżej 2000 km 21 (55%) 17 (45%) 3 (100%) 0 (0%) 2 (67%) 1 (33%)

2000–10 000 km 14 (67%) 7 (33%) 8 (73%) 3 (27%) 2 (50%) 2 (50%)

10 000–30 000 km 5 (63%) 3 (38%) 8 (73%) 3 (27%) 4 (80%) 1 (20%)

powyżej 30 000 km 3 (75%) 1 (25%) 6 (86%) 1 (14%) 5 (71%) 2 (29%)

Razem: 43 (61%) 28 (39%) 25 (78%) 7 (22%) 13 (68%) 6 (32%)

zaznaczyć, iż ich próba była niewielka. Nie zmierzono sta-
tystycznie znaczących różnic pomiędzy płciami, co świad-
czy o wpływie doświadczenia a nie płci na zdolność do świa-
domego zaobserwowania zwiększonej odblaskowości.

Ponieważ mikrokule użyte w systemie eksperymental-
nym dostarczyły zwiększonej odblaskowości zarówno 
w warunkach suchych jak i na mokro (tabela 3), sprawdzo-
no, czy użytkownicy dróg rzeczywiście zaobserwowali tę 
odblaskowość w czasie nocnej jazdy w deszczu czy mżawce. 
Zgodnie z oczekiwaniami, bardzo znacząca część respon-
dentów zaobserwowała poprawę widoczności (tabela 9): 
88% mężczyzn i 81% kobiet zauważyło poprawę widocz-
ności, czyli znacznie więcej niż w wypadku odblaskowości 
na sucho (tabela 6). Wielu respondentów nie odpowiedzia-
ło, z czego można wnioskować, że nie podróżowali testo-
wym odcinkiem w taką pogodę.

Minimalna widoczność oznakowania przy dopuszczal-
nej prędkości 90 km/h powinna wynosić 62,5 m (przyjmu-
jąc 2,5 s jako wymagany czas reakcji). Badania pokazały, że 
taką widoczność można w praktyce uzyskać, gdy odblasko-
wość w czasie deszczu (uwzględniając efekt zmniejszonej 
widoczności spowodowanej opadem atmosferycznym) wy-
nosi powyżej 68 mcd/m2/lx [23]. Dlatego odblaskowość 
uzyskana przy zastosowaniu eksperymentalnego znakowa-
nia powinna być nie tylko pozytywnie odbierana przez kie-
rujących, ale przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo 

Obserwacja zwiększonej widoczności nowego oznakowania w czasie 
jazdy nocnej w deszczu czy mżawce, z podziałem na częstość podróży 

i płeć respondentów
Jak często jechał/a Pan/i po zmroku 

przez testowy odcinek w deszczu  
czy mżawki?

Czy zauważył/a Pan/i zwiększoną odblaskowość 
oznakowania poziomego w deszczu czy mżawki?

Częstość podróży Tak Nie

Płeć K M K+M K M K+M K M K+M

Ponad 4 razy 
w tygodniu 9 17 26 8 15 23 1 2 3

1-3 razy 
w tygodniu 20 28 48 14 22 36 6 6 12

Rzadziej niż 
raz w tygo-
dniu

24 22 46 21 22 43 3 0 3

Razem 53 67 120 43 59 102 10 8 18
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kierowców jeżdżących dużo (powyżej 10 000 km rocznie) 
i posiadających prawo jazdy od 6–20 lat, co może być spo-
wodowane ich większą spostrzegawczością czynników wpły-
wających na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wstępna 
analiza odpowiedzi według płci respondentów pokazała, że 
73% mężczyzn, ale tylko 54% kobiet zauważyło nowe ozna-
kowanie. Jednakże, dalsza analiza pokazała, że różnice po-
między płciami można przypisać znacznie mniejszym dy-
stansom średnio przejeżdżanym przez kobiety: po podziale 
respondentów według średnio pokonywanych dystansów 
różnica między płciami okazała się nieznacząca.

Poprawę widoczności oznakowania w czasie deszczu 
czy mżawki zauważyło aż 88% mężczyzn i 81% kobiet. 
Taka dobra percepcja jest najprawdopodobniej spowodo-
wana ponad trzykrotnym wzrostem odblaskowości w po-
równaniu z systemem kontrolnym. Badania pokazały, że 
użytkownicy dróg wskazywali odblaskowość około 100 
mcd/m2/lx jako akceptowalne minimum, co w niesprzyjają-
cych warunkach pogodowych zostało dostarczone tylko 
przez mikrokule użyte w systemie eksperymentalnym [25].

Odpowiadający na ankiety nie byli świadomi znacznego 
zwiększenia ryzyka związanego z jazdą po zmroku, co świad-
czy o niedostatecznym szkoleniu kierowców.

Wyniki niniejszych badań pokazują, że oznakowanie 
o zwiększonej odblaskowości, które jest łatwo osiągalne przy 
użyciu nowych technologii jest pozytywnie odbierane i za-
uważane przez kierowców. Można stwierdzić, że doświad-
czenie kierowcy jest wyznacznikiem obserwacji nowe-
go oznakowania. Należy przypuszczać, na podstawie ba-
dań pokazujących wpływ odblaskowości oznakowania 
standardowego na spadek ilości wypadków, że tego rodzaju 
oznakowanie przyczyniłoby się znacząco do poprawy bez-
pieczeństwa ruchu drogowego w porze nocnej na drogach 
nieoświetlonych. Uzyskanie znaczącej odblaskowości w wa-
runkach opadów atmosferycznych powinno być dodatko-
wym czynnikiem poprawiającym bezpieczeństwo. Niestety, 
obecnie brak jest wystarczających danych, aby naukowo 
potwierdzić wypływ oznakowania poziomego o wysokiej 
odblaskowości na bezpieczeństwo ruchu drogowego, gdyż 
tego rodzaju rozwiązania rzadko goszczą na drogach.
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Streszczenie: Warunkiem realizacja idei smart city (inteligentnego/cy-
frowego miasta) jest wspieranie innowacyjności, w szczególności w dzie-
dzinie ICT (ang. Information and Communication Technology), czyli elek-
tronicznego gromadzenia, transmisji i przetwarzania danych. Rozwój 
współpracujących, inteligentnych systemów transportowych – C-ITS 
(ang. Cooperative Intelligent Transport Systems) jest z kolei konieczny w dą-
żeniu do osiągnięcia eko-mobilności zautomatyzowanej. Cztery czynni-
ki niezbędne dla rozwoju inteligentnego transportu w smart city to: inte-
ligentne społeczeństwo, inteligentna mobilność, inteligentna droga i in-
teligentny pojazd. Inteligentnej ekomobilności sprzyja realizacja Planów 
Zrównoważonej Mobilności (SUMP), gospodarka współdzielenia oraz 
wdrażanie idei Mobilność jako Usługa (MaaS) i aplikacji ułatwiających 
optymalizację planowania podróży miejskich (SEP). Współpracujące, 
inteligentne systemy transportowe – C-ITS – są narzędziem koordyna-
cji inteligentnej drogi z inteligentnym pojazdem, stanowiąc platformę 
kontaktującą różne pojazdy z infrastrukturą drogową i pomiędzy sobą, 
co znacznie zwiększa bezpieczeństwo i efektywność decyzji podejmowa-
nych w Centrum Zarządzania Ruchem. Zagadnienie inteligentnej drogi 
w smart city, oprócz C-ITS, obejmuje również aspekty środowiskowe, 
związane  z poszanowaniem energii i redukcją emisji transportowych. 
Automatyzacja dobrze zabezpieczonych przed cyberatakiem przewo-
zów pasażerskich i towarowych, stwarza szansę na dalsze zwiększanie 
bezpieczeństwa ruchu i przepustowości ulic oraz na poprawę warunków 
środowiskowych w miastach.
Słowa kluczowe: smart city, ekomobilność, inteligentna droga i pojazd

c-ITS – skoordynowany transport  
w inteligentnym mieście1

Inteligentne społeczeństwo
Warunkiem realizacja idei Smart City (inteligentnego/cy-
frowego miasta) jest wspieranie innowacyjności, w szczegól-
ności w dziedzinie ICT (ang. Information and Communication 
Technology, czyli elektronicznego gromadzenia, transmisji 
i przetwarzania danych. Rozwój współpracujących, in-
teligentnych systemów transportowych – C-ITS (ang. 
Cooperative Intelligent Transport Systems) jest z kolei niezbęd-
ny w dążeniu do osiągnięcia eko-mobilności zautomatyzo-
wanej. Chcąc, by nasze miasta stały się nowoczesne, bar-
dziej przyjazne mieszkańcom i środowisku naturalnemu, na 
rozwój tych właśnie dziedzin nauki i wdrożeń powinniśmy 
obecnie kłaść największy nacisk.

Według danych opublikowanych ostatnio w „JRC 
Prospective Insights in ICT R&D” (PREDICT 2017) 
i w „Europe’s Digital Progres Report”, uważany za strate-
giczny dla rozwoju gospodarczego sektor technologii infor-
macyjnej ICT w krajach Unii Europejskiej, o wartości 546,2 
mld euro, zatrudniał  w roku 2014 już 5,7 miliona osób [1]. 
Poza EU28, analizą objęto jeszcze Norwegię, Szwajcarię 

1  ©Transport Miejski i Regionalny, 2017.

i Rosję oraz Australię, Brazylię, Chiny, Indie, Japonię, 
Kanadę, Koreę Płd., Tajwan i USA. Pod względem warto-
ści dodanej (definiowanej jako wartość według cen czynni-
ków produkcji i podawanej jako wartość dodana brutto 
minus saldo podatków i dotacji) liderem sektora ICT są 
Stany Zjednoczone, wyprzedzające Chiny, kraje Unii 
Europejskiej, Japonię i Koreę Płd. Udział sektora ICT 
w gospodarce w UE wynosi nadal zaledwie 3.9%, podczas 
gdy na Tajwanie 15,9%, w Japonii 5,4%, 5,3% w USA i po 
4,7% w Chinach i Indiach.

W 2014 roku w skali globalnej sektor ICT był benefi-
cjentem aż blisko 25% ogółu wydatków na badania i roz-
wój – tylko 16% w krajach UE. Pod względem efektywno-
ści wydatków firm na B+R (wskaźnik wydatków do war-
tości dodanej) przoduje Korea Płd. (21.1%), wyprzedzając 
USA (12,3%), Japonię (11,0%), UE (5,3%) i Chiny (5,2%). 
W nakładach na B+R w roku 2014 przewodziły Stany 
Zjednoczone (84 mld euro) przed Chinami (33 mld euro), 
UE (29 mld euro), Koreą Płd. (23 mld euro) i Japonią 
(21 mld euro). Łączne wydatki wymienionych obszarów 
geograficznych stanowią 89% wydatków wszystkich 40 ana-
lizowanych krajów. Podczas, gdy we wszystkich analizowa-
nych krajach zatrudnienie w sektorze ICT w latach 1995–
2014 wzrastało (w UE o 40%), w Rosji uległo obniżeniu. 
Z przytoczonych tu danych wynika, że jeśli Europa nie 
obudzi się z letargu i nie stanie się bardziej konkurencyjna, 
wkrótce w tej strategicznej dziedzinie bliżej nam będzie do 
Rosji niż do „azjatyckich tygrysów”.

W Polsce w 2014 roku w sektorze ICT działało 2146 
większych (10 osób lub więcej) firm zatrudniających 196,4 
tysiąca osób – o 10,7% więcej niż w roku 2011 [2]. 
Poważnym problemem stają się braki kadrowe. Według ra-
portu firmy Deloitte [3] prawie 75% polskich responden-
tów doświadczyło problemów przy rekrutacji odpowiednio 
wykwalifikowanego i doświadczonego personelu IT. 
Powodem małej innowacyjności polskiego sektora ICT jest 
–  poza brakami kompetencji to –  że na rozwój biznesu i no-
wych produktów przeznaczane jest tylko około 30% bu-
dżetu firm. Na rysunku 1 przedstawiono wpływ poszcze-
gólnych czynników decydujących o rozwoju informatyzacji 
gospodarki w warunkach polskich.

Według raportu GUS [2] przedsiębiorstwa zajmujące 
się produkcją ICT cechowały się niższą rentownością w po-
równaniu z przedsiębiorstwami produkcyjnymi ogółem, co 
obniża ich konkurencyjność. W 2014 roku nakłady na 
B+R sektora ICT wyniosły 1526,5 mln zł (z czego zaled-
wie 104,9 mln zł na produkcję – reszta na usługi) i wzrosły 
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w porównaniu z 2011 rokiem aż o 553 mln zł. Udział na-
kładów na B+R w sektorze ICT wynosił zaledwie 3,1% 
nakładów na B+R w sektorze produkcji ogółem. Pomimo 
relatywnie niskich nakładów, wartość eksportu polskich 
wyrobów ICT wzrosła pomiędzy rokiem 2011 a 2014 
o 24,2%. Pod względem udziału wartości dodanej sektora 
ICT w PKB Polska (3,2%) pozostaje daleko w tyle za Maltą 
(8,6%), Węgrami (5,9%), Słowacją (4,8%) czy Czechami 
(4,4%).

Nie lepiej wyglądamy niestety również w najnowszym 
rankingu innowacyjności UE w 2017 roku [4], zajmując 25 
miejsce. Szwecja pozostaje europejskim liderem innowacyj-
ności, a innowacyjność najszybciej rozwija się na Litwie, na 
Malcie, w Holandii, w Austrii i w Wielkiej Brytanii. Na 
zamieszczonej poniżej mapie w Polsce przeważa kolor brą-
zowy oznaczający regiony o niskiej innowacyjności (gorzej 
tylko w Rumunii i Bułgarii), podczas gdy kolor granatowy 
oznacza regiony najbardziej innowacyjne (rys. 2).

W światowym rankingu innowacyjności Unia Euro-
pejska dogania Kanadę i USA, ale pozostaje w tyle za Koreą 
Płd. i Japonią, a krajem odnotowującym najszybsze postę-
py są Chiny.

Inteligentna mobilność
Obecnie ważnym narzędziem organizacji transportu w mia-
stach są Plany Zrównoważonej Mobilności (SUMP), dosto-
sowywane do wymogów technologicznych inteligentnego 
miasta, m.in. poprzez ich powiązanie z planami poszano-
wania energii i korzystania w transporcie w coraz większym 
stopniu ze źródeł energii odnawialnej – SEAPs (Sustainable 
Energy Action Plans). Głównym efektem wdrażania SUMP 
staje się przeznaczanie coraz większej części powierzchni 
komunikacyjnej zajmowanej dotychczas przez samochody 

na potrzeby pieszych, rowerzystów, transportu zbiorowego 
i rekreacji [5].

Dostępne już technologie pozwalają (według zasad eko-
nomii współdzielenia dóbr materialnych)  na niespotykany 
dotychczas rozwój Shared Mobility – minibusów na żądanie, 
stanowiących nowy środek transportu zbiorowego. Obok 
tradycyjnego carpoolingu i car-sharingu, ten nowy system 
transportu w największym stopniu przyczynia się do reduk-
cji miejskich potoków ruchu, emisji i niezbędnej powierzch-
ni komunikacyjnej, przeciwdziałając jednocześnie wyklucze-
niu społecznemu osób nie mogących z różnych względów 
korzystać z transportu indywidualnego. Wyniki symulacji 
przeprowadzonej w Lizbonie (podobnie jak w Auckland, 
Dublinie i w Helsinkach) wykazały, że eliminacja samocho-
dów prywatnych doprowadziłaby do redukcji emisji CO2 
o 62% i powierzchni parkingowej aż o 95% [6].

Ideę MaaS (Mobility as a Service), czyli model usługi trans-
portowej pozwalającej na ograniczenie ruchu pojazdów indy-
widualnych i emisji spalin, rozwija utworzona w 2015 roku 
i kierowana przez Sampa Hietanena firma MaaS Finland, 
której udało się w pozyskać od inwestorów prywatnych 
i Fińskiej Agencji Finansowania Technologii i Innowacji 
(Tekes) fundusz założycielski w wysokości 2,2 mln euro. 
MaaS zamierza oferować swoim klientom plany podróży po-
przez aplikację mobilną, działającą na zasadzie jednego biletu 
obejmującego wszystkie środki transportu. Alternatywą dla 
posiadania samochodu ma być opłata (pobierana z dedyko-
wanego konta uczestnika programu) w wysokości 100 euro/
miesiąc, umożliwiająca korzystanie bez ograniczeń z trans-
portu miejskiego oraz z określonej liczby przejazdów tak-
sówką lub samochodem miejskim. ITS Finland szacuje, że 
MaaS Finland, która osiągnąć ma podobny sukces komer-
cyjny jak kiedyś Nokia, już w 2020 roku stworzy w Finlandii 

Rys. 1. Czynniki rozwoju informatyzacji polskiej gospodarki Rys. 2. Innowacyjność regionów europejskich
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20 000 nowych miejsc pracy w inteligentnych usługach 
transportowych.

Uczestnikami programu MaaS mogą być osoby indywi-
dualne, rodziny, lub firmy wspierające proekologiczne za-
chowania swoich pracowników. Poza promocją ekomobil-
ności MaaS umożliwia również firmom logistycznym doko-
nywanie optymalnego wyboru środka transportu i trasy 
przewozu towarów. Celem utworzonego w 2016 roku MaaS 
Alliance (który poza fińskim ministerstwem transportu 
tworzą m.in. ERTICO ITS Europe, Siemens i Xerox) jest 
opracowanie dla europejskich firm transportowych modelu 
biznesowego, umożliwiającego objęcie systemem MaaS ca-
łego kontynentu europejskiego. W kwietniu br. podczas 
zorganizowanego przez ITS UK w Londynie pierwszego 
forum MaaS, określono wartość rynku światowego tej no-
wej usługi na 2 biliony funtów [7].

Gwałtowny w ostatnich latach rozwój mobilności współ-
dzielonej (czego dobrym przykładem w Polsce jest rower 
miejski), wsparty ostatnio ideą MaaS, oznacza zmianę para-
dygmatu korzystania z pojazdów (rys. 3 i 4). Do wzrostu 
liczby osób rezygnujących z posiadania samochodu w naj-
wyższym stopniu przyczyniają się następujące czynniki:

•	 szybka urbanizacja,
•	 generacja Y – młodzi ludzie epoki cyfryzacji,
•	 popularność idei gospodarki współdzielenia (sharing 

economy),
•	 kurczące się zasoby surowców naturalnych,
•	 wzrost odpowiedzialności społecznej,
•	 zatłoczenie ulic,
•	 rozwój łączności bezprzewodowej,
•	 wzrost gęstości zaludnienia,
•	 troska o jakość środowiska naturalnego.

•	 SEP koncentrować się będzie na ekologicznym aspek-
cie wyboru środka transportu,

•	 uczestnicy programu będą nagradzani za proekolo-
giczne zachowania komunikacyjne,

•	 SEP przeciwdziała wykluczeniu społecznemu samot-
nych osób w podeszłym wieku,

•	 SEP jest z założenia, przy uwzględnieniu kosztów ze-
wnętrznych transportu, inwestycją samofinansującą się.

SEP ma być rzetelnym doradcą  w sprawie optymalnego 
wyboru środka transportu i trasy podróży miejskiej (z uwzglę-
dnieniem generowanych kosztów społecznych/zewnętrz-
nych), działającym  w oparciu o:

•	 informacje o aktualnych warunkach  ruchu na dro-
gach i trasach komunikacji publicznej,

•	 informacje o wypadkach drogowych i  utrudnieniach ru-
chu spowodowanych prowadzeniem robót drogowych,

•	 informacje o utrudnieniach w funkcjonowaniu trans-
portu zbiorowego, spowodowanych strajkiem, awarią 
sieci trakcyjnej itp.,

•	 informacje z miejskich stacji monitoringu ekologicz-
nego odnośnie stanu zanieczyszczeń i poziomu hałasu 
ulicznego,

•	 informacje o stałych i aktualnych ograniczeniach 
i preferencjach osoby korzystającej z usług SEPu.

W celu dokładnego dopasowania oferowanych opcji po-
dróży do potrzeb konkretnego użytkownika, jego konto 
osobiste na portalu internetowym SEP zawierać będzie na-
stępujące informacje:

•	 adres zamieszkania i miejsca pracy/nauki,
•	 godziny pracy/nauki,
•	 informacje o innych periodycznych podróżach obliga-

toryjnych (zawożenie dzieci do szkoły, udział w zaję-
ciach np. sportowych itp.),

•	 posiadanie biletu okresowego komunikacji miejskiej,
•	 zwyczaj korzystania z roweru własnego lub roweru 

miejskiego,
•	 akceptowany dystans podróży pieszej lub rowerowej 

w zależności od warunków pogodowych,
•	 typ i rocznik posiadanego samochodu (do kalkulacji 

emisji),
•	 preferowany parking typu P+R,
•	 ewentualne członkostwo załogi carpoolu, lub korzy-

stanie z carsharingu,
•	 akceptowany limit czasu podróży,
•	 akceptowany koszt podróży (dla usług typu taxi lub 

call-a-ride),
•	 informacje o ograniczeniach wynikających  z wieku 

lub różnego rodzaju niepełnosprawności.

W przypadku osób z zaburzeniami orientacji prze-
strzennej SEP wskaże optymalny (najszybszy i bezpieczny 
– z ominięciem miejsc o dużej liczbie wypadków z udziałem 
pieszych) sposób osiągnięcia najczęściej odwiedzanych celów 
podróży: zakład opieki zdrowotnej, apteka, sklep, kościół, 
domy znajomych itp. – opcjonalnie z nawigacją głosową.  

Rys. 3. Schemat zmiany paradygmatu: od posiadania do korzystania z pojazdu

Efekty działań omówionych powyżej mogą ulec wzmoc-
nieniu dzięki uruchomieniu w mieście opracowanego prze-
ze mnie projektu aplikacji na smartfon SEP (Smart Ecotravel 
Planner), jako narzędzia zachęcania do zachowań proekolo-
gicznych podczas realizacji podróży oraz do zwiększania 
bezpiecznej mobilności seniorów z zaburzeniami orientacji 
przestrzennej i osób niepełnosprawnych ruchowo [8]. SEP 
różni od obecnie stosowanych  planerów podróży pięć cech 
podstawowych:

•	 SEP będzie działał w oparciu o ściśle spersonalizowa-
ny portal internetowy,
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W przypadku uporczywego zbaczania z wyznaczonej trasy 
aplikacja wskaże drogę do domu, by po upływie określone-
go czasu powiadomić o miejscu przebywania zagubionego 
jego opiekuna społecznego.

W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową SEP 
dokona wyboru trasy bez barier (np. schodów, ustali czas 
przyjazdu na dany przystanek niskopodłogowego środka 
transportu zbiorowego itp.), wskaże lokalizację windy lub 
najbliższej ławki dla odpoczynku.

Przed każdą podróżą uczestnik programu otrzymuje in-
formację o optymalnym sposobie dotarcia do celu na smart-
fonie, a w przypadku korzystania z samochodu również na 
ekranie nawigacji satelitarnej. Trasa przejazdu samocho-
dem zostanie wytyczona z uwzględnieniem aktualnych wa-
runków ruchu i parametrów emisji odnotowywanych przez 
stacje monitoringu  zanieczyszczenia środowiska. W przy-
padku  wyboru podróży środkami transportu zbiorowego 
otrzymamy sugerowaną trasę dojścia do najbliższego przy-
stanku  i z przystanku końcowego, numer linii z godzina od-
jazdu, miejsce ewentualnej przesiadki i sposób kontynuacji 
podróży. W przypadku podróży pieszej lub rowerowej jej 
optymalna trasa zostanie wytyczona na mapie, a spodzie-
wany czas dotarcia do celu podany zostanie w oparciu o za-
pamiętane średnie prędkości jazdy lub marszu.

Uczestnictwo w programie stanowić będzie forum rywa-
lizacji internautów o osiągnięcie najlepszych wyników w prze-
ciwdziałaniu zanieczyszczaniu środowiska miejskiego. Każda 
podróż będzie przeliczana na punkty wynikające  z porówna-
nia jej „śladu węglowego” z podróżą odbytą na tej samej tra-
sie typowym dla danego miasta samochodem osobowym. 
Osoby osiągające najlepsze wyniki będą promowane w me-
diach lokalnych i nagradzane przez miasto możliwością 
udziału w różnych atrakcyjnych wydarzeniach, biletami na 
organizowane przez miasto koncerty, lub dostępem do tzw. 
dóbr rzadkich (np. miejsce dla dziecka w preferowanym 
przedszkolu).

Korzystanie z samochodu elektrycznego (rys. 5) będzie 
w kalkulacji efektu środowiskowego traktowane jak podróż 
środkami transportu zbiorowego, czyli nieco gorzej niż ro-
werem lub pieszo, a znacznie lepiej niż pojazdem spalino-
wym. Wyższą ocenę uzyska osoba  korzystająca z samocho-
du wyposażonego w ograniczniki ecodrivingu (ekologiczne-
go stylu jazdy) lub z zainstalowanym np. systemem Traffic 
Light Assistant – optymalizującym prędkość i zużycie pali-

wa w zależności od aktualnej fazy programu na zbliżającym 
się skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. 

W staraniach o pełen sukces SEPu musi być zaangażo-
wanych w każdym mieście szereg współpracujących ze sobą 
partnerów,  z których każdy ma do spełnienia inną rolę:

•	 korzystający z internetowego portalu SEP – muszą in-
formować portal o zamiarze podróży i starać się zacho-
wać przyjęte w programie normy społecznego współ-
życia,

•	 duzi pracodawcy – powinni wspierać telepracę, 
zmniejszać pojemność parkingów samochodowych, 
partycypować w kosztach pracowniczych biletów 
okresowych komunikacji miejskiej i zapewnić odpo-
wiednią infrastrukturę rowerową (zadaszone parkin-
gi, prysznic itp.),

•	 zarząd transportu miejskiego – musi stale poprawiać 
jakość świadczonych usług i dostosowywać podaż do 
rosnącego popytu oraz przekazywać miejskiemu cen-
trum kontroli ruchu wszystkie dane operacyjne (m.in. 
dotyczące lokalizacji pojazdów na trasie), 

•	 miejskie centrum kontroli ruchu – musi informować 
w czasie rzeczywistym o utrudnieniach  w ruchu, wol-
nych miejscach parkingowych i o prędkości ruchu na 
poszczególnych odcinkach podstawowego układu sieci 
drogowej,

•	 miejski wydział ochrony środowiska – musi przeka-
zywać bieżące dane z miejskich stacji monitoringu 
środowiskowego,

•	 operator SEPu – zaleca sposób dokonania podróży 
w oparciu o dane gromadzone i przetwarzane przez 
centrum zarządzania ruchem,

•	 dedykowany NGOs i opiekunowie społeczni senio-
rów i osób z zaburzeniami orientacji przestrzennej – 
popularyzują SEP i pomagają w założeniu konta na 
portalu internetowym,

•	 media – powinny promować proekologiczne zacho-
wania komunikacyjne, wykorzystując do tego cele-
brytów i doświadczenia przewodzących w rankingu 
internetowym uczestników programu,

•	 urząd miasta – ma realizować ciągle uaktualnianą po-
litykę rozwoju zrównoważonego transportu miejskie-
go i kalkulować zyski/oszczędności budżetowe wyni-
kające ze zmian zachodzących w zachowaniach 
komunikacyjnych mieszkańców.

Rys. 4. Logo mobilności współdzielonej Rys. 5. Idea ekomobilności
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Samofinansowanie SEPu (po uprzednim ew. zaciągnię-
ciu kredytu na jego rozwój) polegać ma na realizacji nastę-
pującego modelu biznesowego. Wydział finansowy urzędu 
miasta kalkuluje zyski wynikające z mniejszego ruchu sa-
mochodowego, porównując je z kosztami spłaty rat zacią-
gniętego kredytu. W rubryce zysków mieścić się będą za-
równo oszczędności inwestycyjne/remontowe, jak i korzyści 
równie istotne, choć mniej wymierne:

•	 nowe miejsca pracy w sektorze high-tech,
•	 oszczędności na czasie podróży, co podwyższa stan-

dard życia w mieście i przyciąga inwestorów,
•	 aktywizacja społeczna seniorów i osób niepełnospraw-

nych,
•	 zdrowsze środowisko miejskie, co wpływa na niższe 

koszty leczenia,
•	 mniejsza liczba wypadków i zdarzeń drogowych,
•	 bardzo w Europie ceniony i promujący miasto Green 

City Image (wizerunek zielonego miasta).

Oszczędności uzyskane przez miasto w wyniku wdraża-
nia programu SEP powinny być przeznaczane wyłącznie na:

•	 dalszy rozwój środków transportu przyjaznych środo-
wisku, a więc przede wszystkim szynowego transpor-
tu zbiorowego, infrastruktury rowerowej i parkingów 
typu P+R,

•	 zwolnienia podatkowe dla uczestniczących w progra-
mie dużych pracodawców,

•	 różnego rodzaju nagrody dla uczestników programu 
wyróżniających się sukcesami w zmianie swoich za-
chowań komunikacyjnych na bardziej przyjazne śro-
dowisku.

Dwie podstawowe zasady współzawodnictwa  uczestni-
ków programu SEP są następujące:

•	 koszty środowiskowe każdej podróży zarejestrowanej 
w programie SEP są porównywane z emisją genero-
waną na tej samej trasie przez typowy dla danego 
miasta samochód osobowy,

•	 koszty społeczne/zewnętrzne  każdej podróży, zawie-
rające koszty emisji spalin i hałasu oraz koszty wyni-
kające z przyczynienia się do wydłużenia czasu podró-
ży innych uczestników ruchu i zwiększenia ryzyka 
zaistnienia wypadku drogowego, są wyliczane kwo-
towo i zamieniane na punkty dodatnie lub ujemne.

Każde miasto zainteresowane wdrożeniem usługi SEP 
powinno przeprowadzić analizę kosztów i korzyści, mając 
świadomość, że możliwe jest etapowanie aktywacji  po-
szczególnych funkcji systemu. i przesunięcie wdrożenia fi-
nalnego nawet na odległą przyszłość – zbieżną z horyzon-
tem czasowym pierwszych kompleksowych systemów au-
tonomicznych wsparcia transportu drogowego, czyli po 
roku 2025. Należy ponadto pamiętać, że osiągnięcie pełne-
go sukcesu będzie musiało być poprzedzone profesjonalnie 
opracowaną kampanią medialną i szerokimi konsultacjami 
społecznymi, mającymi na celu wyjaśnienie wszystkich po-
jawiających się wątpliwości. 

Inteligentna droga 
Współpracujące, inteligentne systemy transportowe – C-ITS  
są narzędziem koordynacji inteligentnej drogi z inteligent-
nym pojazdem, stanowiąc platformę kontaktującą wszel-
kiego rodzaju pojazdy z infrastrukturą drogową i pomię-
dzy sobą, co znacznie zwiększa efektywność decyzji podej-
mowanych w Centrum Zarządzania Ruchem. C-ITS poza 
upłynnieniem ruchu przyczynia się także do poprawy bez-
pieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników dróg i pełnej 
integracji pojazdów autonomicznych z całym systemem 
transportu lądowego (rys. 6 i 7).

Kamieniem milowym na drodze wiodącej do automa-
tycznej mobilności jest ogłoszona przez Komisję Europejską 
w listopadzie 2016 roku strategia wdrażania C-ITS. Z kolei 
w czerwcu 2017 roku opracowana została Polityka 
Certyfikacji i Wdrożeń C-ITS [9]. Oba dokumenty są klu-
czowe dla prac GEAR 2030 – powołanej przez Komisję 
Europejską w ub.r. Grupy Roboczej (kierowanej przez 
Komisarz E. Bieńkowską) ds. adaptacji przemysłu motory-
zacyjnego do automatyzacji ruchu pojazdów [10].

Zagadnienie inteligentnej drogi w smart city poza współ-
pracującymi, inteligentnymi systemami transportowymi – 
C-ITS obejmuje również aspekty środowiskowe, związane  
z poszanowaniem energii i redukcją emisji transportowych. 
Droga solarna pokryta ogniwami fotowoltaicznymi [12] 
generuje prąd, który może być wykorzystany do częściowe-
go zasilania drogowej sieci trakcyjnej.

Rys. 6. Funkcjonowanie współpracujących, inteligentnych systemów transportowych C-ITS

Rys. 7. Schemat wdrażania C-ITS – od wizji, poprzez strategię i legislację, do wdrożeń 
Źródło: [11]
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Pierwszy na świecie dwukilometrowy odcinek testowy 
„drogi elektrycznej” dla TIRów został uruchomiony w Gavle 
(Szwecja) już w styczniu 2016 roku [13].

Ulice w smart city powinny być wyposażone w inteli-
gentne oświetlenie LED, oszczędzające ponad połowę zuży-
wanej obecnie energii dzięki automatycznemu dostosowy-
waniu jasności do warunków atmosferycznych i potoków 
ruchu. Nocą latarnie przyciemniają się w przypadku braku 
poruszających się pojazdów lub pieszych. Latarnie uliczne 
wyposażane są obecnie również w funkcje dodatkowe, słu-
żąc m.in. jako stacje ładowania pojazdów elektrycznych i sta-
cje pomiarowe jakości powietrza [15]. 

Fot. 1. Pionierska technologia ”Wattway” francuskiej firmy Colas

Fot. 2. „Droga elektryczna” – efekt współpracy szwedzko-niemieckiej

Innym wariantem „drogi elektrycznej” jest umieszcze-
nie pod nawierzchnią jezdni kabli elektrycznych umożli-
wiających ładowanie e-pojazdów podczas jazdy. Zastoso-
wana na odcinku testowym w Satory Versailles (Francja) 
technologia WEVC (wireless electric vehicle charging) umożli-
wia ładowanie pojazdów prądem 20KW podczas jazdy 
z prędkością do 100 km/h [14].

Fot. 3 i 4.  
„Droga elektryczna”  
umożliwiająca dynamiczne 
ładowanie e-pojazdów

Fot. 5. Inteligentna latarnia z funkcją ładowania e-pojazdów

Inteligentny pojazd
Po inteligentnej drodze już wkrótce poruszać się będą in-
teligentne pojazdy autonomiczne, o czy pisałem już nieco 
szerzej w TMiR w listopadzie 2016 roku [16]. Najnowszym 
osiągnięciem w tym zakresie jest wykorzystanie przez 
CyberCar w pojazdach autonomicznych technologii block-
chain (łańcuch bloków, czyli technologia odporna na cybe-
rataki), w celu zapewnienia super bezpiecznego (odpornego 
na hakowanie) gromadzenia i przekazu danych [17] (rys. 8).

Rys. 8. CyberCar – strefa bezpieczeństwa danych

Opublikowany ostatnio w Wielkiej Brytanii dokument 
„Regulating Automated Driving” przedstawia najbardziej 
aktualny harmonogram wdrażania automatyzacji ruchu 
pojazdów, wyodrębniając dwie fazy: poruszania się pojaz-
dem z udziałem i bez udziału kierowcy (rys. 9).

Już za  dwa lata zakłada się możliwość bezpiecznego 
podróżowania autostradami pojazdem automatycznym 
bez konieczności trzymania kierownicy (jednak pod nad-
zorem kierowcy), ale tylko z prędkością 30 km/h – co wy-
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Rys. 9. Fazy automatyzacji ruchu pojazdów
Źródło: [17].

daje się być mało praktyczne. Druga faza automatyzacji 
zakłada już w roku 2021 możliwość jazdy autostradą „bez 
trzymanki” z dozwoloną prędkością, a po roku 2025 na-
wet z możliwością zaśnięcia – o co byłoby nietrudno przy 
prędkości dopuszczalnej 30 km/h. Ta duża ostrożność 
(w porównaniu z obietnicami koncernów motoryzacyj-
nych), praktycznie uniemożliwiająca szybką komercjaliza-
cję pojazdów autonomicznych, wynika prawdopodobnie 
z faktu, że autorami dokumentu są brytyjskie firmy ubez-
pieczeniowe. 

Ponieważ szybka automatyzacja ruchu drogowego na 
zatłoczonych ulicach wydaje się być, z powodu podszy-
tych tradycjonalizmem obaw o bezpieczeństwo, proble-
matyczna, poszukuje się dla pojazdów autonomicznych 
środowiska mniej konfliktogennego. Znany wizjoner Elon 
Musk proponuje budowę w wielkich miastach sieci tuneli 
dostępnych nie tylko dla pojazdów autonomicznych, ale 
i tradycyjnych (ma tu oczywiście na myśli swoją elektrycz-
ną Teslę), poruszających się na autonomicznych platfor-
mach (rys. 10). W przypadku dłuższych podróży między-
dzielnicowych, aby poruszać się z prędkością 200 km/h, 
pojazd z poziomu jezdni byłby transportowany do tunelu 
szybem windowym [18].

Równie rewolucyjnym pomysłem jest opanowanie przez 
latające pojazdy autonomiczne, ciągle jeszcze niezatłoczo-
nej, niskiej przestrzeni powietrznej. To zdumiewające, ale 
już ponad 40 firm (m.in. Airbus i Uber) pracuje nad ko-
mercyjną wersją autonomicznych pojazdów elektrycznych 
pionowego startu, dronopodobnych. Eksponowany na tar-
gach CES 2016 w Las Vegas chiński model Ehang 184 la-
tający na pułapie 500 m, oferowany był w przedpłatach 

Rys. 10. Miejski tunel dla pojazdów autonomicznych

w wysokości około 300 000 dolarów. Również komercyjna 
wersja amerykańskiego Flyer’a ma być dostępna już pod 
koniec bieżącego roku. Zakłada się, że do korzystania z tych 
pojazdów nie będzie wymagana licencja pilota [19].

Należy się spodziewać, że te nowatorskie idee (w przy-
padku ich realizacji) wpiszą się w nowy paradygmat trans-
portu współdzielonego smart city, ułatwiając ekomobilność 
w zatłoczonych pojazdami obszarach o najgęstszym zalud-
nieniu.
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Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki badań punktualności kur-
sowania przewoźników oraz preferencji i zadowolenia mieszkańców 
Gminy Alwernia w zakresie prywatnego transportu zbiorowego pomię-
dzy Alwernią a miastem Kraków. Przewozy te charakteryzują się niską 
punktualnością oraz niskim kosztem przejazdu. Na podstawie uzyska-
nych wyników sporządzono ranking ważności cech jakości dla pasaże-
rów, określono lukę jakościową oraz wskazano przykładowe rozwiązania 
służące podniesieniu poziomu jakości.
Słowa kluczowe: transport pasażerski,  transport zbiorowy, prywatni 
przewoźnicy

analiza jakości transportu zbiorowego  
realizowanego przez prywatnych  
przewoźników na trasie alwernia–Kraków1

Wprowadzenie
Ruch samochodowy nieustannie rośnie powodując coraz 
większe zatłoczenie ulic wpływające negatywnie na poziom 
życia. Jednym z rozwiązań mających na celu zmniejszenie 
wykorzystania samochodów osobowych jest zachęcanie 
uczestników ruchu do korzystania z transportu zbioro-
wego. W obliczu rosnących wymagań społeczeństwa, ja-
kość usług transportu zbiorowego nabiera coraz większego 
znaczenia. Do poprawnego identyfikowania kierunków 
rozwoju transportu zbiorowego gwarantującego popyt na 
usługi transportowe, niezbędne jest poznanie oczekiwań 
pasażerów. Z tego względu coraz częściej prowadzone są 
badania preferencji i zadowolenia pasażerów, szczegól-
nie w miastach posiadających sieć komunikacji miejskiej. 
Rzadko natomiast poddawane są analizie połączenia o za-
sięgu regionalnym, zwłaszcza w przypadku terenów ob-
sługiwanych wyłącznie przez przewoźników prywatnych. 
Do miejsc takich zalicza się Alwernia położona w powie-
cie chrzanowskim, około 30 km od Krakowa i zamiesz-
kała przez ponad 12 tysięcy osób. Ze względu na słabo 
rozwinięty sektor przemysłu oraz usług w powiecie oraz 
bliskość Krakowa, znaczna część mieszkańców wybiera 
stolicę Małopolski jako miejsce pracy (w 2011 roku około 
33% mieszkańców gminy zatrudnionych było w Krakowie 
[1]), nauki, czy spędzania czasu wolnego. W podróżach do 
Krakowa mieszkańcy Alwerni mogą korzystać z własnych 
samochodów osobowych lub z tak zwanych „busów”, czy-
li usług transportu zbiorowego świadczonych przez pry-
watnych przewoźników, wykorzystujących do przewozów 
głównie minibusy. 

Wiosną 2017 roku zostały przeprowadzone badania 
punktualności przewoźników oraz zadowolenia i preferencji 
pasażerów z gminy Alwernia dla potrzeb pracy [2]. Badania 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017. Wkład autorów w publikację G. Kołodziej 
60 %, W. Starowicz 40 %.

miały na celu identyfikację poziomu jakości świadczonych 
usług oraz wskazanie ich aspektów wymagających poprawy. 
W artykule przybliżono niektóre z wyników badań.

charakterystyka transportu zbiorowego  
na analizowanej trasie
Transport zbiorowy pomiędzy Alwernią a miastem 
Kraków jest realizowany wyłącznie przez pięciu prywat-
nych przewoźników na podstawie zezwolenia na wykony-
wanie przewozów regularnych w krajowym transporcie 
drogowym osób. Granice gminy Alwernia są również gra-
nicami strefy aglomeracyjnej Krakowa obsługiwanej przez 
MPK w Krakowie, jednak doprowadzenie linii komuni-
kacji aglomeracyjnej do gminy jest dyskutowane jedynie 
w czasie wyborów do samorządów. W obsłudze transpor-
towej miasta Alwernia główną rolę odgrywają przewoźni-
cy wykonujący przewozy na trasach rozpoczynających się 
na terenie gminy Alwernia oraz w jej ścisłym otoczeniu. 
Przewoźnikami tymi są: Marek Lewański (trasa Źródła 
–Kraków), Piotr Sołtysik Jakors (trasy: Rozkochów– 
Kraków, Babice–Kraków) oraz Piotr Kulawik Qbus (tra-
sa Bolęcin–Kraków). Ponadto firma Marek Lewański wy-
konuje również przewozy z Oświęcimia do Krakowa kon-
kurując z pozostałymi dwoma przewoźnikami tj. Gołba  
Tomasz GT Trans oraz Jarosław Spisak–Przewóz Osób 
JS. Na linii komunikacyjnej Oświęcim–Kraków Alwernia 
stanowi głównie miejscowość przelotową, gdyż podsta-
wowym celem przewoźników na tej linii jest obsługa ru-
chu turystycznego.

W dniu roboczym w kierunku Krakowa jest realizowa-
nych 116 kursów, z czego 33% przez przewoźnika Piotr 
Sołtysik Jakors, 17% przez przewoźnika Marek Lewański 
ze Źródeł, 10% przez przewoźnika Piotr Kulawik Qbus 
oraz 40% przez przewoźników realizujących przewozy na 
trasie Oświęcim–Kraków. Dla przewoźników kursujących 
z Oświęcimia przystankiem końcowym był Małopolski 
Dworzec Autobusowy, natomiast dla pozostałych parking 
przy ulicy Ogrodowej po drugiej stronie Galerii Krakow-
skiej. 

W tabeli nr 1 przedstawiono parametry rozkładów jaz-
dy omawianych przewoźników. O godz. 4:18 z ostatniego 
przystanku w gminie Alwernia odjeżdża w kierunku 
Krakowa pierwszy bus firmy Piotr Sołtysik Jakors, nato-
miast z Krakowa ostatni bus firmy Piotr Kulawik Qbus 
odjeżdża o godz. 22:10. Średni odstęp pomiędzy następują-
cymi po sobie odjazdami w kierunku Krakowa wynosi 8 min. 
Problemem związanym z rozkładem jazdy jest brak syn-
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dym dniu może być różna ze względu na fakt, iż przewoźnicy 
często zmieniają pojazdy wykorzystywane o danym czasie. 
Zmienność wielkości pojazdów powodowana jest próbą do-
stosowania do przewidywanego przez przewoźników popytu 
oraz wykorzystywaniem sprawnego taboru. W każdym dniu 
roboczym zapewnionych jest więc co najmniej 2204 miejsc 
siedzących, natomiast pomiędzy godziną 6:00 a 7:00, kiedy 
najwięcej osób wyjeżdża w kierunku Krakowa, podaż miejsc 
siedzących wynosi minimum 190. 

Wszyscy przewoźnicy pobierają jednakową opłatę za prze-
jazd pomiędzy Alwernią a Krakowem, bilet jednoprzejazdowy 
kosztuje 4 zł, natomiast w firmach kursujących z Oświęcimia 
pasażer płaci 5 zł. Biorąc pod uwagę długość trasy oraz 
ceny biletów na zbliżonych trasach wokół miasta Kraków, 
należy stwierdzić, że ustalone ceny są bardzo niskie. 
Ponadto, część firm oferuje bilety wieloprzejazdowe oraz 
miesięczne, dzięki którym koszt jednostkowego przejazdu 
jest jeszcze niższy. Przewoźnik Gołba Tomasz GT Trans po-
siada w sprzedaży bilety wieloprzejazdowe zgodnie z zasadą 
„10 biletów płatnych + 4 gratis”, tym samym przyznając 
zniżkę na bilety przejazdowe w wysokości 29%. Firma 
Piotr Sołtysik Jakors oferuje sprzedaż biletów miesięcznych 
w cenie 140 zł. Zakładając, że pasażer korzysta z biletu dwa 
razy dziennie 20 dni w miesiącu, otrzymuje 12,5% zniżki. 
Dodatkowo przewoźnik ten obsługuje opisane linie komu-
nikacyjne z wykorzystaniem umowy zawartej z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na zwrot 
środków wynikających z utraconych dochodów przez stoso-
wanie ustawowych ulg dla pasażerów. Ulgi te są uznawane 
jedynie w przypadku sprzedaży biletów miesięcznych.

Metody badań
Ze względu na ułożenie przystanków w przeciwnych kierun-
kach pomiary punktualności zostały wykonane na ostatnim 
przystanku w Gminie Alwernia w kierunku miasta Kraków, 
tj. na przystanku Brodła Centrum. Pomiary wykonywano 
w ciągu dwóch dni roboczych, tj. we wtorek oraz czwartek 
w maju 2017 roku. Na trasie Alwernia – Kraków są to jedy-
ne dni w tygodniu, podczas których czas przejazdu busów nie 
jest zakłócony zwiększonym ruchem pojazdów w Krakowie 
(w poniedziałki i piątki) oraz zatorami w miejscowości Liszki 
(we środy) powodowane odbywającym się tam targiem. 
Pomiarami objęte zostały wszystkie realizowane kursy: 
w pierwszym dniu pomiary prowadzone były od pierwsze-
go kursu do godziny 13:00, w drugim od godziny 13:00 do 
ostatniego kursu. Obserwacje prowadzono bez wiedzy prze-
woźników. Obserwator odnotowywał z dokładnością do jed-
nej minuty godziny przyjazdu lub przejazdu przez przystanek 
w sytuacjach braku zatrzymania oraz nazwy przewoźników. 

Na podstawie otrzymanych wyników obliczono nastę-
pujące charakterystyki:
•	 odchyłkę od rozkładu jazdy (t

odch
), będącą różnicą po-

między czasem odjazdu wyznaczonym zgodnie z roz-
kładem jazdy (t

rozkł
) a rzeczywistym czasem odjazdu 

(t
rzecz

) [3]:  

(1)

Podstawowe parametry dotyczące rozkładu jazdy przewoźników

Parametr
Piotr  

Kulawik 
Qbus

Piotr  
Sołtysik 
Jakors

M. Lewański  
(trasa Źródła 

– Kraków)

Przewoźnicy  
kursujący na trasie 
Oświęcim – Kraków

Liczba kursów w dni robocze 12 38 20 46

Udział liczby kursów [-] 0,10 0,33 0,17 0,40

Pierwszy odjazd do Krakowa  
z przystanku Brodła Centrum 05:45 04:18 04:38 05:54

Ostatni odjazd do Gminy 
Alwernia z przystanku  
początkowego w Krakowie

22:10 21:25 18:20 20:55

Czas przejazdu pomiędzy 
przystankami Brodła Centrum 
– Kraków Salwator [min]

31 32 41 29 – 31

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1

chronizacji rozkładów różnych przewoźników. W rzeczywi-
stości odstępy pomiędzy kolejnymi odjazdami znajdują się 
w przedziale 0–56 min w ciągu całego dnia oraz 0–19 min 
w godz. 6:00–17:00. Największe zróżnicowanie następują-
cych po sobie odstępów czasu pomiędzy odjazdami wystę-
puje w godz. 13:09–13:54, kiedy kolejne odstępy czasu są 
równe 15 min, 1 min, 2 min, 2 min, 19 min oraz 1 min. 
W dni robocze o godz. 15:54 pokrywa się rozkład jazdy 
dwóch przewoźników, po czym następuje 15-minutowa 
przerwa do odjazdu następnego busa. Opisane sytuacje są 
wynikiem celowego działania przedsiębiorców w zakresie 
ustalania rozkładu jazdy w godzinach zbliżonych do kon-
kurencji, aby zwiększyć prawdopodobieństwo zabrania 
z przystanku większej liczby pasażerów oczekujących na 
przyjazd busa.

Rys. 1. Wykres liczby kursów realizowanych w dni robocze
Źródło: opracowanie własne

Większość przewoźników funkcjonuje z wykorzystaniem 
minibusów o pojemności 19 miejsc siedzących. Ponadto 
przewoźnicy Marek Lewański oraz Piotr Kulawik Qbus po-
siadają pojazdy typu midibus. Najbardziej zróżnicowanym 
taborem dysponuje przewoźnik Piotr Sołtysik Jakors: wyko-
rzystuje on klasyczne minibusy z 19 miejscami siedzącymi, 
przedłużane minibusy z 21 miejscami siedzącymi oraz 5 mi-
dibusów różnej pojemności. Podaż miejsc siedzących w każ-

Rozkład kursów spowodowany jest wysokim popytem 
na przewozy w kierunku miasta Krakowa w godzinach po-
rannych, powrotami pojazdów z Krakowa oraz zwiększo-
nego popytu na przejazdy z Krakowa w porze popołudnio-
wej, zwłaszcza po godz. 15:00, gdy znaczna część pasaże-
rów kończy pracę oraz naukę.
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•	 procent kursów punktualnych (P), będący udziałem 
kursów wykonanych zgodnie z rozkładem jazdy lub 
z odchyłkami akceptowanymi jako „odjazd punktual-
ny” – przedział wartości odchyłek rozumianych jako od-
jazd punktualny wyznaczono na podstawie wyników 
przeprowadzonego badania sondażowego – wskaźnik 
punktualności obliczono ze wzoru [2]:
 

(2)

gdzie:  
Lo

 –  liczba kursów w rozkładzie jazdy,
L

p
 –  liczba kursów punktualnych,

L
u
 –  liczba kursów niepunktualnych niezawinionych 

przez przewoźnika.
•	 rozkład częstości odchyłek od rozkładu jazdy,
•	 miary statystyczne jak średnia arytmetyczna, kwartale, 

odchylenie standardowe, mediana, dominanta, rozstęp, 
odchylenie ćwiartkowe, współczynnik zmienności, a na 
ich podstawie typowy obszar zmienności [4],

•	 maksymalny błąd oszacowania średniej odchyłki od roz-
kładu jazdy (wzór nr 3) oraz przedział ufności (wzór nr 4) 
wyznaczone w minutach według wzorów [4]:
  

(3)

(4)

gdzie:  
X
_     

–  średnia arytmetyczna odchyłki od rozkładu jazdy,
zα –  wartość dystrybuanty rozkładu normalnego,
S –  odchylenie standardowe próby,
n –  liczebność próby,
m –  estymator wartości średniej odchyłki w populacji,
1 – α – współczynnik poziomu ufności. 

Ankiety satysfakcji i preferencji pasażera zostały prze-
prowadzone w postaci badania sondażowego wśród pasaże-
rów z terenów Gminy Alwernia. Opracowano kwestiona-
riusz ankietowy, który rozdawany był w pojazdach w czasie 
wykonywania podróży w kwietniu 2017 roku w różne dni 
tygodnia oraz o różnych porach dnia. Wybór respondentów 
następował zgodnie z metodą doboru losowego warstwo-
wego ze zwracaniem. Jako warstwy uznano przedziały wie-
kowe mieszkańców gminy. Aby próba była reprezentatyw-
na, wyznaczono minimalną wielkość próby na podstawie 
wzoru nr 5, przy założeniu, że maksymalny błąd oszacowa-
nia wskaźnika struktury wiekowej respondentów nie może 
przekroczyć 0,05 [4]. Na poziomie ufności równym 95% 
należało przeprowadzić 246 ankiet. W rzeczywistości uzy-
skano 250 prawidłowo wypełnionych ankiet.

(5)

gdzie:   
  n – liczebność próby,
     – wartość dystrybuanty rozkładu normalnego,
 p
_    

  – średni udział liczebności grup wiekowych w całej 
populacji,

  d – maksymalny błąd oszacowania.

Respondenci zostali zapytani o:
•	  częstość wykonywania podróży, ponieważ im częściej 

pasażer odbywa podróże, tym ma lepszy wgląd w funk-
cjonowanie przewoźników,

•	  motywację podróży ze względu na fakt, iż oczekiwania 
związane ze sposobem realizacji podróży mogą się różnić 
w przypadku podróży obligatoryjnych oraz dodatko-
wych,

•	  przyczyny wyboru poszczególnych przewoźników – re-
spondenci mieli możliwość sformułowania odpowiedzi 
oraz wyboru spośród następujących:

 – pierwszeństwo przyjazdu na przystanek – wsiadam 
do pierwszego busa, który przyjeżdża na przystanek,

 – lojalność (konsekwentność) – zawsze czekam na 
przyjazd wybranego w planowaniu podróży prze-
woźnika,

 – niezawodność – mam pewność, że wybrany przewoź-
nik zapewni realizację podróży w zakładanym czasie,

 – dostępność czasowa – rozkład jazdy jest dopasowany 
do moich potrzeb,

 – posiadanie biletu okresowego – realizuję podróże 
niższym kosztem,

 – punktualność – wybieram przewoźnika, którego 
kierowcy jeżdżą punktualnie,

 – czas przejazdu – wybieram przewoźnika, który po-
konuje trasę w czasie krótszym niż pozostali prze-
woźnicy,

•	   wielkości odchyłek od rozkładu jazdy, które są akcepto-
wane jako odjazd punktualny,

•	   ocenę ważności oraz zadowolenia z wyszczególnionych 
cech jakości usług przewozowych – wybrano 9 cech:

 – częstotliwość – określoną jako odstępy czasu pomię-
dzy odjazdami,

 – punktualność – określoną jako zgodność odjazdów 
z ustalonym rozkładem jazdy,

 – niezawodność – rozumianą jako pewność odbycia 
podróży w zakładanym czasie,

 – wygodę – zdefiniowaną jako dostępność miejsc sie-
dzących,

 – informację – określoną jako dostępność do informa-
cji o rozkładzie jazdy na przystankach, w pojazdach 
oraz w Internecie,

 – koszt przejazdu – czyli cennik biletów jednoprzejaz-
dowych oraz okresowych,

 – kontakt z klientem – zdefiniowany jako kultura per-
sonelu oraz reagowanie na skargi,

 – dostępność czasową – rozumianą jako ilość kursów 
w ciągu dnia, w godzinach porannych i wieczornych 
oraz w weekendy,

 – czas przejazdu.
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•	 wskazanie rozwiązań podnoszących jakość przewo-
zów spośród poniższych z możliwością sformułowania 
własnego pomysłu:

 – współpraca przewoźników w zakresie ustalania 
rozkładu jazdy – aby unikać sytuacji, kiedy w bli-
skim okresie czasu odjeżdża kilku przewoźników, 
po czym następuje dłuższa przerwa do kolejnego 
odjazdu,

 – dopasowanie rozkładu jazdy do aktualnych po-
trzeb pasażerów,

 – zapewnienie sprawności technicznej posiadanego 
taboru lub zakup nowoczesnego taboru,

 – punktualne wykonywanie przewozów,
 – uprzejmość obsługi, szybkie reagowanie na uwagi 

i zastrzeżenia pasażerów,
 – doprowadzenie komunikacji aglomeracyjnej ob-

sługiwanej przez MPK Kraków do gminy 
Alwernia – badania [5, 10, 13] wykazały, że ja-
kość usług przewozowych świadczonych przez 
MPK Kraków jest wyraźnie wyższa od jakości 
usług przewozowych świadczonych przez prywat-
nych przewoźników.

•	 gotowość akceptacji podniesienia cen biletów przy 
równoczesnym zwiększeniu liczby kursów w godzi-
nach późnowieczornych oraz w święta, co znacznie 
umożliwiłoby mieszkańcom podjęcie pracy w Krako-
wie w miejscach usługowo-gastronomicznych otwar-
tych do późnych godzin wieczornych,

•	 płeć, wiek, miejsce zamieszkania oraz status zawodowy.

Ze względu na fakt, iż część pytań ma charakter ilościo-
wy, a część jakościowy, błędy oszacowania parametrów odpo-
wiedzi zostały obliczone z uwzględnieniem tego podziału: 
dla pytań ilościowych wykorzystano wzór nr 3, natomiast 
dla pytań jakościowych wzór nr 5. Podobnie jak w przypad-
ku analizy pomiarów punktualności, na podstawie odpowie-
dzi respondentów obliczono charakterystyki statystyczne.

analiza punktualności
Choć pomiarem punktualności zostało objętych 116 kur-
sów w każdym kierunku, odnotowano zaledwie 7 kursów 
punktualnych w kierunku Alwerni oraz 14 w kierun-
ku Krakowa. Udział kursów punktualnych w kierunku 
Alwerni wyniósł więc 6,0%, natomiast w kierunku mia-
sta Kraków 12,1%. Udziały te są bardzo niskie zwłaszcza 
w kierunku Krakowa biorąc pod uwagę fakt, iż na trasie 
przejazdu busów przed przystankiem, na którym doko-
nywano pomiarów, nie występują utrudnienia w płyn-
ności przejazdu. Kursów przyspieszonych odnotowano 
30,2% w kierunku Alwerni oraz 34,5% w kierunku miasta 
Kraków. Najwięcej kursów opóźnionych zaobserwowano 
w kierunku Alwerni – aż 63,8%, oraz w kierunku Krakowa 
– 53,4%. Przestrzeganie punktualności jest więc na niskim 
poziomie na analizowanej trasie, jednak należy zauważyć, 
że większość kursów to kursy opóźnione, co jest zdecydo-
wanie mniej uciążliwe dla pasażerów niż odjazdy przed roz-
kładowym czasem odjazdu. 

Średnia odchyłka od rozkładu jazdy w kierunku Alwerni 
wynosiła -4,02 min, natomiast w kierunku Krakowa -1,34 
min. Na poziomie ufności równym 95% maksymalny błąd 
oszacowania średniej odchyłki od rozkładu jazdy wyniósł 
1,23 min, czyli 30,6% wartości średniej dla kierunku 
Alwernia oraz 0,94 min, tj. 70,2% wartości średniej dla 
kierunku Krakowa. Świadczy to o bardzo dużym zróżnico-
waniu wartości odchyłek. Można powiedzieć, że z 95% 
prawdopodobieństwem kursy w kierunku Alwerni są opóź-
nione o 0,41–2,28 min, natomiast w kierunku Kraków o 2,79 
–5,24 min. Maksymalne przyspieszenie odjazdu w obu kie-
runkach było podobne: w kierunku Alwerni wyniosło 
14 min, a w kierunku Krakowa 13 min. Natomiast maksy-
malne opóźnienie w kierunku Alwerni wyniosło 22 min, 
a w kierunku Krakowa 14 min.

Rysunek nr 2 przedstawia rozkład liczby odchyłek od 
rozkładu jazdy o danej wartości. W kierunku Alwerni naj-
więcej odnotowano kursów punktualnych oraz opóźnio-
nych oraz przyspieszonych o 4 min. W kierunku Krakowa 
najwięcej zaobserwowano kursów przyspieszonych o 2 oraz 
4 min, następnie opóźnionych o 8 min. Odchyłki od roz-
kładu jazdy o więcej niż 7 min były nieliczne w kierunku 
Alwerni, natomiast w kierunku Krakowa zauważono znacz-
nie więcej opóźnień większych niż 7 min. 

Analiza punktualności odjazdów została dokonana rów-
nież z uwzględnieniem poszczególnych przewoźników. 
Najwięcej kursów punktualnych, 25%, odnotowano w przy-
padku przewoźnika Piotr Kulawik Qbus. Podobny udział 
kursów realizowanych punktualnie zauważono w przypad-
ku przewoźników Piotr Sołtysik Jakors oraz Marek 
Lewański na trasie ze Źródeł, odpowiednio po 13% oraz 
15%. Najmniej punktualnie kursują przewoźnicy na trasie 
Oświęcim–Kraków. Można stwierdzić, że z 95% prawdo-
podobieństwem busy przewoźnika Piotr Sołtysik Jakors 
odjeżdżają z przystanków opóźnione o 1–3 min, przewoź-
nika Piotr Kulawik Qbus o 1–5 min, natomiast przewoźni-
ków Marek Lewański na linii ze Źródeł oraz pozostałych 
przewoźników na liniach z Oświęcimia odpowiednio przy-
spieszone od 2 i 1 min do opóźnionych o 2 i 3 min. 

Ważną kwestią było określenie przedziału wartości od-
chyłek od rozkładu jazdy uznawanych przez mieszkańców 
Gminy Alwernia za odjazd punktualny. 42% responden-
tów wskazało, że odjazd punktualny nie może odbyć się 
przed czasem określonym w rozkładzie jazdy, natomiast 

Rys. 2. Rozkład odchyłek od rozkładu jazdy
Źródło: opracowanie własne
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tylko 11% osób wskazało, że nie może być  opóźniony. 
Średnio odchyłki od rozkładu jazdy są akceptowane w prze-
dziale [-3; 1], co oznacza, że pasażerowie uznają przyspie-
szenie do 1 min oraz opóźnienie do 3 min za odjazd punk-
tualny. 

Uwzględniając powyższy przedział akceptacji pojęcia 
odjazd punktualny ponownie obliczono udział kursów 
punktualnych, opóźnionych oraz przyspieszonych (rysu-
nek 3). Biorąc pod uwagę rozumienie pasażerów pojęcia 
„punktualny odjazd” udział kursów punktualnych w kie-
runku Krakowa zwiększył się trzykrotnie do wartości 36%, 
zmniejszyły się natomiast udziały kursów przyspieszonych 
(o 5%) i przede wszystkim opóźnionych o 19%. W kierun-
ku Gminy Alwernia sytuacja wygląda podobnie: zwiększa 
się udział kursów punktualnych i zmniejsza udział kursów 
przyspieszonych oraz opóźnionych. Różnice w tym kierun-
ku są jednak znacznie mniejsze. Pomimo zmiany, udział 
kursów punktualnych wciąż jest niski. 64% kursów w kie-
runku Krakowa oraz 80% w kierunku Gmina Alwernia 
jest realizowanych niepunktualnie. 

Nisko w hierarchii ważności lokuje się koszt przejazdu, 
w przeciwieństwie do wcześniej prowadzonych badań w in-
nych miejscach Polski [2, 3]. Przyczyny można doszukiwać 
w niskich cenach biletów oraz złym stanie wykorzystywane-
go taboru – dla pasażerów ważniejsze może być wykonanie 
podróży w ogóle niż niska cena biletu oraz brak pewności, że 
podróż zostanie zrealizowana planowo. Nieoczekiwanie ni-
ską ocenę ważności przypisano wygodzie, choć mogłoby się 
wydawać, że na trasie, której pokonanie zajmuje co najmniej 
30 min, dostępność miejsc siedzących jest dość ważna.

Po obliczeniu współczynnika zmienności stwierdzono, że 
wśród ocen ważności niezawodności, punktualności, infor-
macji, dostępności czasowej oraz wygody występuje małe 
zróżnicowanie, natomiast wśród ocen ważności pozostałych 
cech występuje zróżnicowanie średnie. Na poziomie ufności 
95% można powiedzieć, że losowy błąd oszacowania średniej 
oceny cech jakości był nie większy niż 0,13, czyli nie przekro-
czył 3,3%. Najwęższy obszar typowej zmienności pod wzglę-
dem średniej arytmetycznej oraz odchylenia standardowego 
przypada dla cech niezawodność oraz punktualność, nato-
miast obszar typowej zmienności najszerszy wyznaczono dla 
kontaktu z klientem oraz kosztu przejazdu.

Respondenci dokonywali również oceny zadowolenia 
z poszczególnych cech jakości (rys. 5). Pasażerowie najbar-
dziej zadowoleni byli z kosztu przejazdu, który został oce-
niony na 3,89. Średnia ocena zadowolenia z kosztu przejaz-
du jest znacznie wyższa od ocen pozostałych cech. Kolejnymi 
cechami w rankingu zadowolenia są wygoda oraz czas prze-
jazdu odpowiednio z ocenami 3,57 oraz 3,54. Najważniejsza 
dla pasażerów niezawodność została oceniona pod wzglę-
dem zadowolenia na 3,5. Najmniej pasażerowie zadowoleni 
są z punktualności, którą ocenili na 3,32. Biorąc pod uwagę 
wartości współczynnika zmienności można stwierdzić, że 
zbiór ocen zadowolenia z cech jakości charakteryzuje się 
średnią zmiennością, natomiast błędy oszacowania średnich 
ocen zadowolenia mieszczą się w przedziale 0,07–0,09.

Porównanie preferencji oraz zadowolenia pasażerów 
z analizowanych cech jakości posłużyło do sporządzenia 
wykresów luki jakościowej: rzeczywistej oraz teoretycznie 
możliwej (rys. 6). Najmniejsza luka jakościowa występuje 
w przypadku kosztu przejazdu, następnie dla wygody, kon-
taktu z klientem oraz czasu przejazdu. Największe różnice 
pomiędzy oczekiwanym a odczuwanym przez pasażerów 
poziomem świadczonych usług występują dla punktualno-
ści, niezawodności oraz dostępności czasowej.

Rys. 3. Porównanie udziału kursów punktualnych, opóźnionych oraz przyspieszonych w za-
leżności od rozumienia pojęcia „punktualny odjazd”
Źródło: opracowanie własne

analiza preferencji i zadowolenia pasażerów
Na podstawie oceny ważności cech jakości dokonanej przez 
respondentów sporządzono ranking preferencji pasażerów 
Gminy Alwernia (rys. 4). Najważniejsza dla pasażerów 
okazała się niezawodność ze średnią oceną 4,67, następnie 
w rankingu znalazła się punktualność oceniona na 4,60, 
dostępność czasowa ze średnią oceną 4,48 oraz dostęp do 
informacji oceniony na 4,30. Znacznie niżej zostały ocenio-
ne czas przejazdu, częstotliwość, koszt przejazdu oraz wy-
goda. Najmniej ważny dla pasażerów okazał się kontakt 
z klientem.  

Rys. 4. Średnia ocena ważności cech jakości dla pasażerów
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Średnia ocena zadowolenia pasażerów z cech jakości
Źródło: opracowanie własne



23

TransporT miejski i regionalny 08 2017

Analizy ocen zadowolenia dokonano również z uwzględ-
nieniem poszczególnych przewoźników (rys. 7). Najbardziej 
zróżnicowane oceny zadowolenia dotyczą takich cech jako-
ści jak: częstotliwość, kontakt z klientem oraz dostępność 
czasowa. Przewoźnik Piotr Kulawik Qbus wykonujący 12 
kursów dziennie został najgorzej oceniony pod względem 
częstotliwości kursowania. Firma Marek Lewański ze 
Źródeł również wykonuje 12 kursów dziennie, jednak oce-
na zadowolenia z częstotliwości kursowania tego przewoź-
nika jest znacznie wyższa niż przedsiębiorstwa Piotr 
Kulawik Qbus. Pasażerowie najbardziej zadowoleni są z czę-
stotliwości kursowania przewoźników realizujących prze-
wozy z Oświęcimia. Przewoźnicy ci są również najlepiej 
oceniani pod względem niezawodności, kontaktu z klien-
tem oraz czasu przejazdu. Najgorzej oceniono częstotliwość 
i dostępność czasową firmy Piotr Kulawik Qbus, co znajdu-
je odzwierciedlenie w rozkładzie jazdy oraz punktualność 
i kontakt z klientem przewoźnika Piotr Sołtysik Jakors. 
Niska ocena kontaktu z klientem może być spowodowana 
brakiem reakcji na skargi pasażerów oraz lekceważeniem 
ich sugestii. Najlepiej oceniono natomiast czas przejazdu 
przewoźników kursujących z Oświęcimia oraz koszt prze-
jazdu firmy Piotr Sołtysik Jakors, na co zapewne ma wpływ 
stosowanie ustawowych ulg przy sprzedaży biletów mie-
sięcznych.

Pasażerowie mogli oceniać od jednego do trzech prze-
woźników. Najwięcej ocen uzyskał przewoźnik Piotr 
Sołtysik Jakors, następnie Piotr Kulawik Qbus, przewoź-

nicy realizujący przewozy z Oświęcimia oraz najmniej 
M. Lewański (dla trasy ze Źródeł). Średnie oceny zadowo-
lenia z funkcjonowania przewoźników są zbliżone i wyno-
szą od 3,4 do 3,7. Najczęściej ocenę równą 3 przypisywa-
no przewoźnikom Piotr Sołtysik Jakors oraz M. Lewański, 
natomiast pozostali przewoźnicy najczęściej byli oceniani 
na 4.

W celu sprawdzenia, czy wskazane preferencje pasaże-
rów w rzeczywistości odgrywają rolę w trakcie wyboru 
przewoźnika, zapytano respondentów o przyczynę wyboru 
konkretnego przewoźnika. Rysunek 8 przedstawia procen-
towe udziały poszczególnych odpowiedzi respondentów. 
Okazało się, że największą uwagę przy wyborze przewoźni-
ka pasażerowie przykładają do wygody, która nie znalazła 
się w rankingu ważności cech jakości wysoko. Następnie 
pasażerowie realizują swoje podróże z konkretnym prze-
woźnikiem ze względu na dopasowanie do ich potrzeb roz-
kładu jazdy oraz pierwszeństwa przyjazdu na przystanek. 
Najmniej pasażerowie zwracają uwagę natomiast na perso-
nel przewoźnika w czasie realizowania podróży.

Rys. 6. Ilustracja luki jakościowej rzeczywistej
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Ocena zadowolenia z cech jakości z uwzględnieniem przewoźników
Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 9 przedstawiono wyniki uzyskanych odpo-
wiedzi w kwestii akceptacji wzrostu ceny biletu jednoprze-
jazdowego pod warunkiem dołożenia kursów w godzinach 
późnowieczornych. Pytanie to zostało zadane ze względu 
na niską cenę biletów,  zły stan wykorzystywanego przez 
przewoźników taboru oraz brak możliwości powrotu 
transportem zbiorowym do gminy po godzinie 22:10. 
Podnie sienie cen mogłoby wpłynąć na możliwość renowa-
cji lub zakupu nowych pojazdów oraz możliwość realizo-
wania dodatkowych kursów bez ponoszenia strat. Aż 61% 
pasażerów jest gotowa zaakceptować wzrost ceny biletu 
jednoprzejazdowego o 1–1,50 zł. Jedynie 10% nie dopusz-
cza możliwości podniesienia cen, natomiast 3% osób jest 
w stanie zaakceptować wzrost cen o 3 zł. Osoby bezrobot-
ne oraz emeryci i renciści wskazywały głównie odpowiedzi 
związane z brakiem akceptacji oraz z akceptacją wzrostu 
ceny biletów o 1 zł. Znaczną część osób stanowiących gru-
pę gotową do akceptacji podniesienia opłaty za przejazd 
o więcej niż 1,50 zł stanowiły osoby pracujące oraz ucznio-
wie i studenci. Na poziomie ufności 95% można stwier-
dzić, że średnia kwota wzrostu ceny biletu jednoprzejazdo-
wego akceptowana przez pasażerów znajduje się w prze-
dziale 1,05–1,21.

Rys. 8. Udział wskazań motywacji wyboru przewoźnika przez pasażerów
Źródło: opracowanie własne
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Respondenci udzielali również odpowiedzi na pytanie, czy 
dostrzegają możliwości podniesienia jakości usług na omawia-
nej trasie. Wyniki wskazań takich możliwości przez respon-
dentów obrazuje rysunek 10. 21% ankietowanych wskazała 
jako możliwość podniesienia jakości przewozów współpracę 
przewoźników w zakresie układania rozkładu jazdy. 
Współpraca taka mogłaby owocować ustalenia rozkładów jaz-
dy w taki sposób, aby wszystkie odjazdy były realizowane z po-
dobnymi odstępami czasu oraz mogłaby wyeliminować sytu-
acje ścigania się busów w celu podbierania pasażerów konku-
rencji. Zdaniem 20% osób punktualne przewozy są drogą do 
wzrostu poziomu jakości przewozów, a dla 19% pasażerów 
dopasowanie rozkładu jazdy do ich potrzeb pozytywnie wpły-
nęłoby na poziom wykonywanych usług. Dopasowanie roz-
kładu jazdy do potrzeb pasażerów można rozumieć poprzez 
przedłużenie linii komunikacyjnych do miejscowości w Gminie 
Alwernia, które nie posiadają bezpośredniego połączenia 
z Krakowem oraz poprzez zwiększenie liczby kursów realizo-
wanych wieczorami, w weekendy, czy w święta. Podobna ilość 
respondentów, odpowiednio 16% oraz 15% jako działania 
podnoszące jakość usług przewozowych na omawianej trasie 
wskazała zapewnienie sprawności technicznej lub zakup no-
woczesnego taboru oraz doprowadzenie komunikacji aglome-
racyjnej obsługiwanej przez MPK w Krakowie do Gminy 
Alwernia. Zapewnienie sprawności technicznej wiąże się z za-
pewnieniem odpowiedniej niezawodności, która jest bardzo 
ważna dla pasażerów. Z kolei doprowadzenie komunikacji 
aglomeracyjnej wymaga finansowania ze strony gminy części 
kosztów. Linie komunikacji aglomeracyjnej są oddalone od 
Alwerni zaledwie o 9 km, fakt ten powinien stanowić zachętę 
do działania i doprowadzenia tych linii również do Alwerni. 
Najmniej osób, zaledwie 8%, wskazało uprzejmość obsługi, 

szybką reakcję na uwagi i skargi jako możliwość podniesienia 
jakości, choć punkt ten odzwierciedla stosunek przedsiębior-
ców do ich klientów.

Podsumowanie
Badanie preferencji i zadowolenia pasażerów powinno być 
regularnie przeprowadzane przez przewoźników, aby moż-
liwe było reagowanie na aktualne potrzeby pasażerów oraz 
spełnianie ich oczekiwań. Badania takie mogą być równie 
przydatne samorządom w celu wyznaczenia kierunków roz-
woju, np. organizowania publicznego transportu zbiorowe-
go. Przeprowadzone badania uwypukliły główne problemy 
występujące w transporcie zbiorowym pomiędzy Alwernią 
a miastem Kraków. Przede wszystkim przewoźnicy nie reali-
zują przewozów punktualnie, co potwierdzają zarówno wyniki 
pomiarów punktualności, jak i opinie pasażerów. Negatywnie 
jest również oceniane nieracjonalne prowadzenie działalności 
przez przewoźników: organizowanie „wyścigów” oraz układa-
nie rozkładów jazdy w godzinach zbliżonych do konkurencji. 

Najważniejsze dla pasażerów okazały się niezawodność, 
punktualność i dostępność czasowa. Z jednej strony naj-
mniej ważna dla pasażerów jest wygoda, czyli dostępność 
miejsc siedzących, z drugiej strony odgrywa ona najważ-
niejszą kwestię podczas wyboru przewoźnika. Pasażerowie 
realizują swoje podróże z przewoźnikami, których rozkłady 
są dopasowane do ich potrzeb oraz z tymi, których busy 
pierwsze przyjeżdżają na przystanek. Widoczna tu jest ko-
lejna rozbieżność: z jednej strony pasażerowie zauważają 
potrzebę współpracy przewoźników oraz punktualnych 
przewozów, z drugiej nie zwracają uwagi na punktualność 
podczas oczekiwania na przystanku.  

Ważnym punktem badania była identyfikacja stosunku 
pasażerów do ponoszonych kosztów: mieszkańcy Alwerni 
wskazują, że koszty są dla nich mało ważne i są w stanie za-
akceptować wzrost cen biletu jednoprzejazdowego o 1,13 zł 
przy równoczesnym zwiększeniu liczby kursów w godzinach 
późnowieczornych oraz w święta. Część działań przewoźni-
ków, takich jak dostosowywanie pojemności taboru do popy-
tu, wprowadzanie biletów miesięcznych, czy przekazywanie 
informacji za pośrednictwem Internetu zdecydowanie wpły-
wa pozytywnie na poziom jakości świadczonych usług, jed-
nak nieprzestrzeganie przepisów w zakresie punktualnych 
rozkładów, zatrzymywania się poza wyznaczonymi przystan-
kami, czy przewożenie zbyt dużej liczby pasażerów w pojeź-
dzie wpływa na obniżenie komfortu podróżowania.
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Streszczenie: Artykuł przedstawia angielskie i irlandzkie podejście 
związane z modelowaniem mikrosymulacyjnym. Ten rodzaj analiz jest 
szeroko wykorzystywany, szczególnie w przypadku inwestycji na tere-
nie miast, gdzie duży poziom szczegółowości jest wymagany, aby oddać 
specyfikę zachowań komunikacyjnych i interakcję pomiędzy wszystki-
mi grupami użytkowników ruchu. Skupiono się na wybranych zagad-
nieniach, wliczając w to kwestie doboru modelowanego zakresu, potrze-
by pozyskania szerokiej bazy danych oraz omówiono konkretne tech-
niki modelowania na przykładzie oprogramowania Vissim. Omówiono 
proces budowy modeli bazowych, opisujących aktualny stan sieci 
i zachowania komunikacyjne oraz modele prognostyczne, będące zwy-
kle meritum opracowania. Prawidłowo przygotowane prognostyki są 
najważniejszym elementem projektu, ponieważ pozwalają z dużą dozą 
prawdopodobieństwa określić przyszłe zachowania komunikacyjne, 
co jest podstawą do podjęcia decyzji odnośnie inwestycji czy zmiany 
organizacji ruchu. Modele prognostyczne powinny zawsze być oparte 
o szeroką bazę danych i najlepiej powiązane z innymi opracowaniami, 
zapewniając zgodność pomiędzy projektami. Odpowiednio przygoto-
wane modele pozwalają na rzetelną i prawidłową analizę, wspierając 
i usprawniając proces decyzyjny.
Słowa kluczowe: modele mikrosymulacyjne, Wielka Brytania, Irlandia, 
Vissim, dobre praktyki

Modele mikrosymulacyjne na Wyspach 
Brytyjskich, teoria i praktyka, część 11

Wprowadzenie
Wraz z rozwojem układów komunikacyjnych i zwiększa-
niem natężeń ruchu, zarządcy i planiści stoją przed wyzwa-
niem kształtowania warunków zapewniających komforto-
we warunki w podróży. Zapewnienie wysokiej dostępności 
z uwzględnieniem zrównoważonej mobilności, zwłaszcza 
dla dużych ośrodków miejskich jest kluczowym elemen-
tem podnoszenia jakości życia oraz prawidłowego rozwoju 
tkanki miejskiej. Optymalne wykorzystanie istniejących 
narzędzi, które pozwalają wspomóc procesy decyzyjne przy 
planowaniu projektów transportowych we wszelkiej skali 
powinno być obowiązkiem zarządców i specjalistów. 

Modele mikro-symulacyjne (w Anglii nazywane po pro-
stu „modelami symulacyjnymi’, gdy skala makro nazywana 
jest „strategiczną”) powalają na odzwierciedlenie zachowań 
indywidualnych użytkowników ruchu – pojazdów czy pie-
szych – dzięki stosownym formułom matematycznym 
i opisom tendencji w sieci drogowej. Wykorzystywanie 
tych narzędzi, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu 
precyzji i rzetelności, pozwala opracowywać prognozy i ba-
dać wpływ zarówno miękkich, jak i twardych środków za-
rządzania transportem na funkcjonowanie układów drogo-
wych. 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2017.

Pierwsze modele w skali mikro zaczęły być tworzone 
w Wielkiej Brytanii już w połowie lat 90. XX wieku [1]. 
W pierwszych latach najczęściej wykorzystywanym opro-
gramowaniem była DRACULA – stworzony na uniwersy-
tecie w Leeds program do prowadzenia analiz ruchu o dużej 
szczegółowości. W latach obecnych inne programy zajęły 
miejsce Draculi, m.in. Paramics, Aimsun. Jednak dziś naj-
bardziej rozpowszechnionym w użytku programem jest 
Vissim [2] niemieckiej firmy PTV GV. Sytuacja ta jest po-
dobna na rynku polskim, gdzie również najczęściej spoty-
kanym oprogramowaniem wykorzystywanym do mikrosy-
mulacji jest produkt firmy PTV. 

W celu zapewnienia wysokiej jakości standardów mo-
deli ruchu, w Wielkiej Brytanii stworzono odpowiednie do-
kumenty służące jako podstawa przy poprawnej budowie 
modeli ruchu. Rządowa instrukcja WebTAG skupia się na 
kwestiach modelowania w skali makro, gdy wydawany 
przez Transport of Londyn – urząd właściwy do spraw 
transportu miasta Londyn – dokument Traffic Modelling 
Guidelines kładzie duży nacisk na tematy modelowania w ska-
li lokalnej oraz mikro. Dokument ten nie jest bezpośrednio 
instrukcją budowy modeli, a w dużej mierze zbiorem do-
brych praktyk, których przestrzeganie pozwala przygoto-
wać projekt zgodnie ze sztuką. Powstał w celu zachowania 
standardów dla wszystkich projektów i opracowań przygo-
towywanych dla miasta Londyn, lecz nabrał międzynaro-
dowego znaczenia. Z uwagi na wysoki poziom opracowa-
nia, Traffc Modelling Guidelines stało się wzorem dla podob-
nych instrukcji, m.in. w Irlandii i Australii. 

W niniejszej publikacji autor powołuje się zarówno na 
dokument Traffic Modelling Guidelines, irlandzką instrukcję 
Construction of Transport Models, jak i doświadczenia własne z pra-
cy nad modelami w programie Vissim w Wielkiej Brytanii 
i Irlandii. Nacisk położono głównie na kwestie powiązane 
z modelowaniem grup kołowych, uwzględniając wybrane 
kwestie, które prezentują odmienne podejście niż na rynku 
polskim. Publikacja nie jest spisem porad dla budowy mode-
li w oprogramowaniu Vissim, choć omówione kwestie wiążą 
się z tym programem. Skupiono się jednak na ogólnych zasa-
dach i dobrych praktykach, które mogą być przeniesione 
także do innych środowisk symulacyjnych.

Pierwsze etapy budowy modelu
Pierwszym krokiem przy rozważaniach projektowych jest 
ustalenie potrzebnych analiz dla danego zagadnienia trans-
portowego. Wykorzystanie narzędzi mikrosymulacyjnych za-
wsze powinno być uzasadnione. Przyjmuje się, że konieczność  
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budowy modelu powinna wynikać z następujących uwa-
runkowań [2]:

•	 gdy na analizowanym obszarze występuje wyczerpa-
nie przepustowości układu oraz ma miejsce częste 
blokowanie pojazdów,

•	 gdy planowane są znaczące zmiany w układzie dro-
gowym – przebudowa infrastruktury, wprowadzenie 
nowego systemu sterowania ruchem, duże zmiany 
w popycie,

•	 gdy dokładna prognoza czasu przejazdu jest istotnym 
punktem prowadzonych analiz – np. wydzielenie 
pasa autobusowego,

•	 gdy niezbędnym jest zademonstrowanie projektowa-
nych rozwiązań dla klienta lub opinii publicznej.

 
Punkt ostatni, z uwagi na duże możliwości oprogramo-

wania Vissim na polu wizualizacji 2D i 3D, praktycznie za-
wsze może być argumentem za stosowaniem tego narzędzia. 

Wykorzystanie możliwe dużej i wiarygodnej bazy da-
nych jako podstawy do budowy modelu symulacyjnego jest 
jednym z podstawowych warunków przeprowadzenia rze-
telnych analiz. Na Wyspach Brytyjskich przyjęto, że wszel-
kie formy modelowania powinny być ze sobą powiązane 
przez transfer informacji pomiędzy opracowaniami [2] [1]. 
Modele mikrosymulacyjne powinny być opracowywane 
przy użyciu danych pochodzących z modeli makro oraz 
modeli lokalnych w skali skrzyżowań. Mówiąc o tych ostat-
nich, autor ma na myśli programy pozwalające prowadzić 
lokalne analizy dla skrzyżowań i sieci skrzyżowań oparte na 
inżynierii ruchu [2]. Programy te stanowią najniższy po-
ziom oprogramowania symulacyjnego – skupiają się na ob-
liczaniu parametrów pracy i oceny poziomu swobody ruchu 
na węzłach, nie zaś na opisie zachowań poszczególnych po-
jazdów i wizualizacji, jak chociażby programy w skali mi-
kro. Nie umożliwiają także wyboru trasy w sieci i nie po-
zwalają badać wpływu inwestycji na wielkość potoków ru-
chu [3] – takie dane muszą pochodzić z innych opracowań. 
Przykładami takich programów są m.in. Transyt czy LinSig 
(rysunek 1). W angielskiej nomenklaturze nie ma jedno-
znacznej nazwy na tę grupę programów, funkcjonują m.in. 

określenia network simulation, traffic simulation, local area si-
mulation, simple simulation. W zależności od konkretnego 
programu pozwalają one na prowadzenie obliczeń dla 
skrzyżowań sygnalizowanych, z pierwszeństwem, rond 
oraz arterii skrzyżowań.

Głównym zadaniem dla modeli lokalnych jest wstępny 
test proponowanych przedsięwzięć – modelowanie wielu 
wariantów w Vissimie może być procesem długotrwałym 
i kosztownym. Testowanie różnych opcji w mniej złożonym 
oprogramowaniu pozwala na wstępie wyłonić najlepsze al-
ternatywy, które później powinny być przetestowane 
w skali mikro [2]. Zwykle przeznaczonych do modelowa-
nia w Vissimie jest od 1 do maksymalnie 3 opcji, a oprócz 
tego scenariusz „nic nie zmieniaj” (jako referencyjny) [1]. 
Wykorzystanie oprogramowania w skali lokalnej ma zasad-
ność jedynie przy projektach związanych bezpośrednio 
z ruchem kołowym – testowanie opcji skupiających się na 
ruchu pieszym nie jest możliwe. 

Modele mikro powinny być także powiązane z modelami 
strategicznymi. Wiąże się to z następującymi kwestiami [2]: 

•	 model makro nie jest niezbędny do prowadzenia ana-
liz mikrosymulacyjmych, jednak pozwala przyspie-
szyć i uwiarygodnić ich rezultaty,

•	 obszar objęty modelem mikrosymulacyjnym powi-
nien być zawarty wcześniej w modelu skali makro 
(np. model miasta, w którym przeprowadza się anali-
zę mikro wycinka sieci), dzięki czemu znane są potoki 
ruchu w roku bazowym i zmiana więźby ruchu w ko-
lejnych latach, 

•	 dane z modelu makro na rok bazowy są pomocnicze 
i nie mogą zastąpić szerokich badań ruchu stanu 
obecnego dla obszaru modelu mikro, 

•	 częstym przypadkiem jest, że model makro będzie 
operował na danych z innego roku niż model makro 
– wtedy dane ruchowe z roku bazowego modelu ma-
kro są jedynie wstępem do budowy bazowego mode-
lu mikro, 

•	 planowane przedsięwzięcie będące przedmiotem 
opracowania (np. przebudowa skrzyżowania, zmiana 
organizacji ruchu) powinno być również zamodelo-
wane w modelu w skali makro, by umożliwić prze-
niesienie danych ze scenariuszy prognostycznych. 

 
Jeżeli obszar analizy nie jest uwzględniony w żadnym ze 

strategicznych modeli lub też są one od dawna nieaktualizo-
wane, model powinien być oparty na danych pomiarowych. 

Prawie zawsze celem budowy modelu ruchu jest możli-
wość prowadzenia analiz proponowanych zmian i wybór 
najbardziej korzystnej opcji. Jednak pierwszym krokiem 
powinno być możliwe najwierniejsze odwzorowanie stanu 
obecnego zgodnie z posiadaną wiedzą, jako że jest to punkt 
wyjścia dla prowadzonych analiz prognostycznych. 

zakres modelu
Zakres modelowanego obszaru jest istotną kwestią, która 
może zaważyć na całym procesie budowy modelu. Obszar 
modelowania powinien być przede wszystkim wybrany ze 

Rys. 1. Przykładowy ekran z programu LinSig 
Źródło: [4]
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względu na zakładany obszar wpływu planowanej zmiany 
– np. przebudowa skrzyżowania ma nie tylko punktowy 
wpływ na jego funkcjonowanie, ale także na okoliczną sieć: 
drogi i sąsiednie skrzyżowania. Zarazem ważne jest, by wy-
brany obszar nie był zbyt rozległy – niepotrzebnie wydłu-
ży to proces modelowania i późniejszych prognoz, a tak-
że wpłynie na szybkość samej symulacji i może utrudnić 
proces analizy otrzymanych wyników. Z uwagi na potrzebę 
prowadzenia rzetelnych analiz wymaganym jest, by odcin-
ki drogowe stanowiące granicę obszaru posiadały odpo-
wiednią pojemność. Jeżeli część pojazdów nie mogłaby być 
wczytana i nie pojawiłaby się na sieci, może to powodować 
przekłamania w otrzymanych wynikach. Zapewnienie od-
powiedniej długości granicznych odcinków pozwala ziden-
tyfikować zjawisko rozlewania się kolejek na kolejne skrzy-
żowania, jak i przeprowadzić dokładne analizy wyników, 
gdyż nie pomija się części pojazdów [2]. 

Kolejnym krokiem jest decyzja o ilości modeli bazo-
wych. Ich wybór zależy od specyfiki lokalizacji i problema-
tyki projektu. W typowych sytuacjach bezwzględnym mi-
nimum jest symulacja obu szczytów – porannego i popołu-
dniowego, często spotyka się także modele dla godziny 
okresu międzyszczytowego. Jeżeli jednak modelowany ob-
szar charakteryzuje się niecodziennymi zachowaniami – jest 
to na przykład zabytkowe centrum miasta, obszar o dużym 
znaczeniu turystycznym lub handlowym, gdzie wzmożone 
potoki mają miejsce wieczorem lub w weekendy, występuje 
potrzeba przygotowania modelu także dla tych okresów. 
W sytuacji, gdy ciężar projektu przeniesiony jest na te nie-
typowe pory/dni, wykonanie modeli dla szczytów dnia po-
wszedniego wciąż jest wskazane [2]. 

Wraz z wyborem zakresu modelowanego obszaru, nale-
ży uzgodnić sposób modelowania ruchu. Producent opro-
gramowania Vissim przewiduje 2 możliwe podejścia do 
modelowania – statyczne i dynamiczne. Wykorzystując 
jednak możliwości programu, w Anglii wyodrębniono osta-
tecznie trzy metody: statyczne, dynamiczne i statyczno-dy-
namiczne. 

Model statyczny (ang. „static model”) jest podstawową 
formą modelu w Vissimie. Nazwa „statyczny” wynika 
z faktu, że wszystkie zachowania komunikacyjne w modelu 
są z góry ustalane w czasie jego budowy. Opiera się on na 
wprowadzeniu generatorów pojazdów na krańcach sieci 
oraz punktów decyzji o wyborze trasy. Wprowadzone trasy 
mogą mieć dowolną długość i liczebność, pozwalając na 
dużą dowolność przy tyczeniu tras. Istnieje zarówno możli-
wość tworzenia decyzji o trasie przy każdym z krańców sie-
ci (pojazd ma przypisaną jedną trasę przez całą sieć – rysu-
nek 2 część A) lub punktowo przed każdym ze skrzyżowań 
(przed każdym z rozjazdów pojazd dokonuje wyboru jaki 
manewr wykona – rysunek 2 część B). Pierwsze podejście 
pozwala mieć pełną kontrolę nad zachowaniem pojazdów 
z konkretnych wlotów – jest tak naprawdę interpretacją 
więźby ruchu, a przeniesienie jej do modelu jest procesem 
utrudnionym i pracochłonnym. Drugie podejście pozwala 
na łatwiejsze modelowanie zachowań, jednak nie ma się 
kontroli nad wielkością potoków w konkretnych parach 

źródło – cel. Takie podejście jest możliwe tylko w uzasad-
nionych przypadkach (m.in. niewielki zakres modelowane-
go obszaru). Do wersji Vissima 5.40 włącznie istniała moż-
liwość półautomatycznego przeniesienia ścieżek z progra-
mu SATURN stosownymi narzędziami zewnętrznymi. 
Wraz ze zmianą struktury plików Vissim w kolejnych wer-
sjach oprogramowania, owe narzędzia straciły na aktualno-
ści [1]. 

Dynamiczne modele (ang. „dynamic models”) charak-
teryzują się dynamicznym wyborem trasy w sieci. Ponownie 
określa się punkty generacji ruchu na jej skrajach, a wpro-
wadzenie ruchu następuje poprzez przygotowaną wcześniej 
macierz ruchu. Trasa wybierana jest dla każdego z pojaz-
dów indywidualnie w oparciu o ogólny koszt, którego 
główną składową stanowi czas podróży. Pojazdy początko-
wo podróżują bez znajomości sieci, gdyż koszt nie jest zna-
ny, lecz z każdą kolejną symulacją informacja ta jest zapisy-
wana i na jej podstawie prowadzone są zmiany ścieżek po-
dróży. Wybór trasy jest procesem iteracyjnym, a więc 
czasochłonnym i mocno uzależnionym od skomplikowania 
sieci. Podobnie jak w modelach w skali makro, konieczne 
jest przeprowadzenie testów zbieżności modelu (ang. „co-
nvergence”). Punkt ten jest osiągnięty, gdy kolejne iteracje 
nie prowadzą do istotnych z modelowego punktu widzenia 
zmian w koszcie podróży i wynikających z niego zmian za-
chowań. Innymi słowy osiągana jest równowaga sieci w ro-
zumieniu Wardropa. Dotyczy to zarówno czasu przejazdu, 
jak i wielkości potoków na poszczególnych odcinkach trasy. 
Wymogi zgodne z TfL [2] to:

•	 95% ze wszystkich potoków na ścieżkach nie może 
zmienić się o więcej niż 5% w kolejnych 4 iteracjach, 

•	 95% ze wszystkich czasów przejazdu nie może zmie-
nić się o więcej niż 20% w kolejnych 4 iteracjach. 

W celu zapewniania prawidłowego procesu nauki w ite-
racyjnym poszukiwaniu tras, zaleca się rozpocząć symulacje 
z macierzą ruchu wielkości 20% i powiększać tę wartość 
o dodatkowe 10%-20% z każdą iteracją. Dzięki temu od-
nalezienie najlepszej trasy jest procesem szybszym i pozwa-
la uzyskać wiarygodniejsze wyniki [2]. Modele dynamiczne 

Rys. 2.   
Dwa typy ścieżek  
statycznych w Vissimie
Źródło: opracowanie własne
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z racji na swoją budowę pozwalają wykorzystać więźbę ru-
chu pochodzącą z modelu strategicznego, wcześniej odpo-
wiednio zmniejszoną do obszaru będącego przedmiotem 
projektu.

Modele statyczno-dynamiczne (ang. „static-dynamic 
models”) łączą zalety dwóch poprzednich typów. To podej-
ście może być wykorzystane jedynie przy projektach, gdzie 
obszar symulacji jest korytarzem, tj. nie ma możliwości 
zmiany trasy (ang. „re-routing”). Taki model buduje się jak 
model dynamiczny, lecz nie ma w nim miejsca iteracyjny 
proces wyboru trasy. Powodem jest to, że dla każdej pary 
O-D istnieje tylko jedna ścieżka. Dzięki temu proces wyszu-
kiwania najtańszej ścieżki praktycznie nie istnieje, gdyż każ-
da z istniejących tras jest zarazem tą preferowaną. Metoda 
ta pozwala na znaczną oszczędność czasu, a dzięki wykorzy-
staniu macierzy – łatwą aktualizację zmian potoków w cza-
sie kalibracji i w modelach prognostycznych. Zjawisko 
zmiany tras w tych ostatnich, naturalne przy zmianach 
w sieci, powinno być uwzględniane w pomocniczym mode-
lu strategicznym, z którego będzie następnie pochodziła 
nowa macierz. Pozwala to w modelu, który w teorii nie po-
zwala na re-routing uwzględnić jego wpływ na sieć.

Rysunek 3 przedstawia potencjalny zakres modelu w zależ-
ności od wybranego podejścia. Jako przykład wykorzystano 
obszar Podgórza w Krakowie z ulicami Konopnickiej, Wado-
wicką, Kapelanką. Obszar czerwony pozwala na wybór ścieżki 
między drogami, więc został przygotowany pod model sta-
tyczny bądź dynamiczny. Niebieski zaś został tak wytyczony, 
by między poszczególnymi skrajami sieci była tylko jedna tra-
sa – jest to właśnie model statyczno-dynamiczny. 

Przyjmuje się, że tworzenie dynamicznych modeli 
w Vissimie jest procesem o dużym poziomie skomplikowa-
nia i trudności [2]. Z racji na wysokie koszty budowy ta-
kich modeli, TfL zaleca budowanie modeli statycznych lub 
statyczno-dynamicznych. 

Przygotowanie modelu symulacyjnego powinno zostać 
rozpoczęte od dokładnej analizy celu projektu. W zależno-
ści od wytycznych, zakres modelu, jak i podejście do jego 
budowy może się różnić. Koniecznym jest także zebranie 
wszystkich dostępnych danych w celu określenia podejścia 
do budowy prognoz. 

Badania ruchu
W celu prawidłowego odwzorowania zachowań w modelu, 
koniecznym jest przeprowadzenie badań ruchu. Podstawową 
informacją jest natężenie ruchu w obrębie modelowanego 
obszaru. Pomierzone być ono powinno na skrzyżowaniach, 
rejestrując osobno natężenia na każdej z relacji, uwzględ-
niając również strukturę rodzajową. Badania powinny 
być przeprowadzone dla wszystkich planowanych dni, 
uwzględniając, jeżeli wymagane, także weekendy. Przyjęło 
się, że natężenia mierzone są w interwałach 5-minutowych 
[2]. Dla modeli w skali mikro nie powinno wykorzystywać 
się pomiarów przekrojowych na odcinkach, gdyż dane te są 
zbyt ogólne. 

Czasy przejazdu powinny być pomierzone pomiędzy 
charakterystycznymi punktami na sieci w ilości adekwatnej 
do długości trasy i wielkości sieci. Długości kolejek jako 
miary bardzo zależnej od percepcji pomiarowego, zawsze są 
kwestią umowną i traktowane jako dana pomocnicza 
w procesie budowy modelu [1]. Przyjmuje się, że podobnie 
jak w przypadku natężeń, długość kolejek powinna być 
mierzona w interwałach 5-minutowych.

Dodatkowo powinno się pozyskać informacje dotyczące 
m.in. funkcjonowania komunikacji zbiorowej (linie, często-
tliwości, lokalizacje przystanków), czasów sygnałów zielo-
nych, napełnień parkingów, natężeń nasycenia na wlotach 
[2]. Kluczowym jest także pozyskanie informacji dotyczą-
cych układu drogowego – do czego zwykle zaleca się wyko-
rzystanie podkładów CAD zamiast zdjęć satelitarnych (np. 
z Google Maps). Bardzo duży nacisk kładzie się na rzeczy-
wiste odwzorowanie sieci, uwzględniając szczególnie wszel-
kiego rodzaju krzywizny i krętość dróg. Jest to związane 
zarówno z kwestią perfekcji w odwzorowaniu toru jazdy 
pojazdów, jak i wizualizacją wysokiej jakości. 

Istotnym jest, by opracowujący model był zaangażowa-
ny w prowadzenie pomiarów jako główny zainteresowany, 
wliczając proces planowania pomiarów i sposób pozyskiwa-
nia danych [2]. 

Modelowanie interwałów 
Możliwości Vissima pozwalają na elastyczne modelowanie 
interwałów. Podstawowym okresem analizy jest typowa 
godzina szczytu, która powinna być podzielona na 4 inter-
wały 15-minutowe [2] (rysunek 4). Modelowanie jej jako 
osobnych interwałów pozwala odwzorować typową dla 
ruchu zmienność w czasie, a więc przybliżyć symulację do 
rzeczywistości. Agregacja interwału do pełnej godziny pro-
wadzi do uproszczeń utrudniających odwzorowanie praw-
dziwych zachowań w sieci (rysunek 5). Na obu rysunkach 
sumaryczny potok godzinowy to 380 pojazdów, jednak ry-
sunek 5 nie odzwierciedla dobrze rzeczywistości. Istotnym 

Rys. 3. Przykładowy zakres modelu; czerwona ramka – dynamiczny lub statyczny, niebieska 
– statyczno-dynamiczny
Źródło: OpenStreetMaps
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Wykorzystanie jedynie jednego „ziarna” przy opraco-
waniu modelu może mieć niekorzystny wpływ na wyniki, 
gdyż istnieje szansa, że będą one wypaczone. Dopiero 
prowadzenie symulacji na bazie serii wartości pozwala 
uzyskać uśrednione „typowe” wartości. Stwierdzono, że 
im nasycenie sieci jest większe, tym wahania wyników są 
większe [2]. Nawet małe zmiany w zachowaniach w sieci 
(np. odnośnie zmiany pasów) mogą mieć duży wypływ na 
zapełnionej sieci. Zgodnie z TfL, przyjmuje się, że satys-
fakcjonującą liczbą symulacji jest 10, liczba ta jednak 
może być zwiększona w razie potrzeb. Liczba ziaren po-
winna być ustalona przed rozpoczęciem procesu kalibra-
cji, a uśrednione wyniki wykorzystywane przy procesie 
oceny modelu. 

Kalibracja i walidacja
Sprawdzenie modelu jest dwuetapowe – pierwszym kro-
kiem jest kalibracja, a kolejnym walidacja. Oba procesy 
mają na celu określenie, jak dobrze model odwzorowuje 
rzeczywistość i z tego powodu są też często mylone [3]. 
Kalibracja jest procesem, który pozwala określić jak bli-
sko rzeczywistości jest opracowany model i jak dobrze 
odzwierciedla rzeczywiste zachowania na sieci. Z kolei 
walidacja jest procesem weryfikacji, gdzie przy pomocy 
wcześniej nieużywanych danych potwierdza się zgodność 
modelu [3]. Przykładowo, w przypadku modeli strate-
gicznych jako walidację rozumie się wykorzystanie 20% 
punktów pomiarowych wcześniej losowo wydzielonych 
z bazy pomiarów i na tej podstawie weryfikuje model. 
Z kolei w skali mikro inny rodzaj danych wykorzystywa-
ny jest do kalibracji i walidacji. Ponadto cały proces jest 
iteracyjny – jeżeli walidacja wykaże, że jej warunki nie 
są spełnione, wymagany jest powrót do etapu kalibracji 
w celu poprawy wyników.

Wszystkie dane wykorzystane w procesie kalibracji 
i walidacji powinny być możliwe do weryfikacji – tj. mie-
rzalne i mające potwierdzenie w rzeczywistości (np. długo-
ści odcinków drogowych, czas sygnałów zielonych czy zapis 
pomiarów ruchu). 

Przyjmuje się, że proces kalibracji rozpoczyna się już 
w trakcie budowy modelu. Precyzyjne odwzorowanie sieci 
czy implementacja poprawnej sygnalizacji są częścią proce-
su kalibracji, zapewniającym dobrą zgodność z rzeczywisty-
mi warunkami. Kluczową kwestią jest jednak oddanie 
kwestii ruchowych. Zgodnie z dokumentem TfL [2]] pro-
ces kalibracji i walidacji powinien obejmować natężenie ru-
chu, czas przejazdu, wpływ zgłoszeń, natężenie nasycenia 
i długość kolejek.

Natężenie ruchu – jakość odwzorowania potoków spraw-
dzana jest przy pomocy pseudo-statystyki GEH (wzór 1). 
Badane wyniki powinny być średnią z wielu ziaren. 
Przyjmuje się, że wynik poniżej wartości 5 dla punktu po-
miarowego potwierdza zgodność, a łącznie przynajmniej 
85% punktów powinno spełniać ten warunek. Dla obsza-
rów Londynu o bardzo dużym znaczeniu, TfL zaleca zwięk-
szenie wymogów odpowiednio do wartości 3 i 95%. 

Rys. 4.  
Natężenie ruchu dla 
interwału 15-minutowego 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5.   
Natężenie ruchu dla 
interwału godzinowego
Źródło: opracowanie własne

elementem jest również stworzenie dodatkowych inter-
wałów – poprzedzające godzinę szczytu (ang. „warm-up”) 
oraz po jej zakończeniu (ang. „cooldown”). W pierwszym 
przypadku wprowadza się rzeczywiste potoki pojazdów 
zgodnie z pomiarami, zaś w drugim generacja jest wstrzy-
mana, a pojazdy będące już w sieci mogą dokończyć roz-
poczęte podróże. Podejście to pozwala prowadzić analizy 
godziny szczytu na zapełnionej wcześniej sieci, a po jej za-
kończeniu mieć pewność, że nie występują problemy z za-
kończeniem wszystkich podróży. Napełnianie i opuszczanie 
sieci powinno trwać 15-30 minut każde, co oznacza, że sy-
mulacja najkrócej może dotyczyć przynajmniej 1,5 godziny. 
Najczęściej jednak przyjmuje się układ 30 min + 60 min 
+ 30 min [2]. 

Odwzorowanie losowości
Warunki ruchu w sieci drogowej podlegają ciągłym zmia-
nom, czego rezultatem jest losowość w zachowaniach kie-
rowców, takich jak preferowana prędkość, moment zmia-
ny pasów czy czas postoju na parkingu. Oprogramowanie 
Vissim pozwala odwzorować te codzienne losowe zmiany 
w zachowaniach poprzez zmianę indywidualnych decyzji 
kierowców w oparciu o liczby pseudolosowe [2]. Liczby 
pseudolosowe generowane są na bazie „ziarna” (ang. „ran-
dom seed”), które wykorzystywane jest w procesie obli-
czeniowym. Z matematycznego punktu widzenia nie ma 
bezpośredniego związku pomiędzy wartością wprowadzo-
ną a wynikowymi liczbami pseudolosowymi. Oznacza to, 
że wartości wygenerowane z kolejnych ziaren (np. 5,6,7) 
nie muszą być wobec siebie podobne. Taki mechanizm 
w oprogramowaniu Vissim pozwala, przy pomocy kolej-
nych wartości ziarna, wygenerować różne serie zachowań 
i decyzji kierowców. Dzięki temu istnieje możliwość sy-
mulacji serii wyników odwzorowujących codziennie zmia-
ny na sieci. Wartość ziarna nie powinna mieć wpływu na 
popyt, a jedynie zachowania kierowców wewnątrz samej 
sieci. 
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Gdzie:
M – wartość modelowana,
C – wartość obserwowana.

Wskaźnik GEH z uwagi na budowę wzoru kładzie 
większy nacisk na zgodność dużych natężeń niż mniejszych 
– dzięki czemu odchylenia dla niskich wartości słabiej 
wpływają na jakość dopasowania modelu [2] [5]. Nie ope-
ruje on bowiem na procentowej różnicy między modelowa-
ną wartością a pomiarową, a uwzględnia również rząd wiel-
kości. W rzeczywistości wahania są nieodłącznym elemen-
tem zmienności ruchu, np. zmiana z 10 poj/h do 15 poj/h 
to wzrost aż o 50%, lecz z praktycznego punktu widzenia 
nie ma dużego wpływu na działanie sieci. Taka zmiana 
może wystąpić np. między kolejnymi dniami pomiarowy-
mi, dlatego też wskaźnik GEH traktuje te wartości „łagod-
niej”. Z kolei różnica pomiędzy 1000 a 1500 poj/h (znowu 
+50%) jest znacząca i tak też rozumiana jest według 
wskaźnika GEH. Do prowadzenia testów nie zwykło się 
stosować współczynnika determinacji R2, który obrazuje 
zachowanie tendencji, a nie samą zgodność wyników. Na 
rysunku 6 zobrazowano 3 serie teoretycznych wyników, 
przedstawiających zależność pomiędzy wartością obserwo-
waną a modelowaną. Część A przedstawia wyniki, gdzie 
wartość modelowana jest iloczynem wartości pomiarowej 
i liczby pseudolosowej z przedziału A = (1,6;2,4), co ozna-
cza, że model = A x pomiar. Średnio parametr A wynosi 2, 
oznacza to, że przeciętnie model jest w stosunku do warto-
ści obserwowanej większy 2-krotnie. Wartość R2 wyniosła 
ponad 0,91 (bardzo dobre dopasowanie), gdy GEH aż 1,00 
(pełna zgodność dla wartości granicznej 5). Przykład ten 
obrazuje, że zachowanie tendencji (wszystkie wartości mo-
delowane większe około 2-krotnie) pozwala osiągnąć dobrą 
zgodność statystyką R2, a ze względu na małe wartości na-
tężeń, warunki dla wskaźnika GEH również są spełnione 
(wynik prowadzi do refleksji czy użycie wartości 5 jako gra-
nicznej nie jest za mało rygorystyczne). Część B przedsta-
wia sytuację, gdzie wyniki są 10-krotnością wyników z czę-
ści A – obie serie danych zostały przemnożone przez liczbę 
10. Ponownie wartość statystyki R2 wynosi 0,91, pomimo 
tego, że średnia różnica między daną pomiarową a modelo-
waną wynosi aż 572 pojazdów. Ten problem wyłapuje 
wskaźnik GEH, otrzymując poprawny wynik jedynie dla 
12% punktów pomiarowych. Przykład ten obrazuje, że 
opieranie się głównie na statystyce R2 może dać fałszywy 
obraz zgodności w modelu i dlatego też tak ważne jest wy-
korzystywanie wskaźnika GEH przy budowie modeli sy-
mulacyjnych. Możliwa jest też sytuacja, w której statystyka 
R2 będzie niska, a wartość GEH wysoka, ponieważ pomi-
mo braku jasnej tendencji w wynikach, model będzie do-
brze odzwierciedlał rzeczywistość. Tę sytuację obrazuje 
część C, gdzie wyniki modelowe uzyskano poprzez operację 
model = C x pomiar, gdzie C jest liczbą pseudolosową z prze-

działu (0,5:1,5). R2 wyniósł jedynie 0,40 co oznacza brak 
zgodności, a wskaźnik GEH wartość 0,80 – co oznacza do-
bre, choć niewystarczające dopasowanie modelu. Takie sy-
tuacje są możliwe głównie dla niższych potoków ruchu. 

Czas przejazdu – modelowane czasy przejazdu powinny 
być testowane jako średnia z wielu symulacji (ziaren). 
Powinny zarazem mieścić się w przedziale +/-15% od war-
tości zmierzonej [2] [3]. Test powinien być przeprowadzo-
ny zarówno dla pojazdów, które przejechały całą trasę, jak 
i tylko jej segment. Oznacza to, że jeżeli zmierzony czas 
przejazdu dotyczy sekwencji skrzyżowań A-B-C, należy 
porównać czas przejazdu pojazdów poruszających się przez 
segment A-B, B-C, jak i dla tych, które przejechały całą 
trasę A-B-C. 

Wpływ zgłoszeń [2]– pozwala zbadać, czy sygnalizacje 
zmiennoczasowe prawidłowo reagują na zgłoszenia na 
skrzyżowaniach. Możliwe jedynie przy modelu korzystają-
cym z sygnalizacji akomodacyjnych i sterownika VAP lub 
zewnętrznych. Test polega na porównaniu częstości zmiany 
sygnału na skrzyżowaniu. Jeżeli potoki zostały prawidłowo 
zamodelowane, sygnalizacja powinna nadawać sygnały zie-
lone w podobny sposób w modelu jak w rzeczywistości. 
Wymagane minimum to zgodność w 90% przypadków. 

Natężenie nasycenia [2]– zgodność tej miary powinna 
być sprawdzona dla wlotów wszystkich skrzyżowań. 
Istnieje możliwość wykorzystania wartości pomierzonych 
bądź pochodzących ze zweryfikowanych i zatwierdzonych 
opracowań opartych o programy do symulacji skrzyżowań. 
Kalibracja tych wartości powinna odbywać się głównie 
przez kodowanie poprawnych prędkości na wlotach skrzy-
żowań oraz ostrożną edycję parametrów zachowań kierow-
ców (zwykle – w modelu Wiedemmana 74). 

Długości kolejek [2] – nie są typową miarą zgodności 
modelu, pozwalają jednak określić funkcjonowanie sieci. 
Z racji na trudności w mierzeniu kolejek (kwestia percepcji 

Rys. 6 .  Przykładowe zgodności danych pomiarowych i pochodzących z modelu
Źródło: opracowanie własne

(1)
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jest bardzo indywidualna i każdy pomiarowy kolejkę może 
interpretować inaczej), nie stworzono ścisłych wytycznych 
dot. zgodności. Najważniejszą kwestią jest, by obrazowały 
one poprawny rząd wielkości. Preferuje się, by były one 
mierzone w metrach, nie zaś w pojazdach.

Model prognostyczny
Po zakończonym procesie kalibracji i walidacji, uznaje się, że 
model/modele na rok bazowy zostały ukończone. Kolejnym 
etapem powinny być prognozy ruchu. Przygotowanie prognoz 
jest zwykle głównym celem każdego z projektów i pozwala 
zbadać zachowania komunikacyjne w narzuconych warun-
kach infrastrukturalnych i społeczno-gospodarczych. Zwykle 
badaną kwestią jest wprowadzenie konkretnego rozwiązania 
w układzie drogowym bądź zmiana organizacji ruchu.

Pierwszym krokiem w celu przygotowania prognoz jest 
ponownie zebranie wszystkich dostępnych danych. Jeżeli 
model został oparty na informacjach pochodzących z modelu 
strategicznego, przygotowane tam prognozy mogą być cen-
nym źródłem informacji na temat zmian w ruchu i infra-
strukturze. Dane te, głównie prognostyczna więźba ruchu, 
pozwolą z łatwością określić, jak powinien wyglądać progno-
styczny model w wariancie referencyjnym „nic nie zmieniaj”. 

Dodatkowo, jeżeli możliwe, należy stworzyć odpowied-
nie modyfikacje w prognostykach modelu strategicznego 
w celu zbadania wpływu badanej inwestycji będącej przed-
miotem projektu. Jak wspomniano wcześniej, również mo-
delowanie w skali lokalnej powinno być zaangażowane 
w proces budowy modeli prognostycznych. Przebieg proce-
dury powinien być następujący:
1) Modelowanie proponowanych zmian w modelu strate-

gicznym z niską szczegółowością.
2) Modelowanie proponowanych zmian w modelu lokal-

nym z dużą szczegółowością.
3) Transfer więźby ruchu z modelu strategicznego do mo-

delu lokalnego.
4) Iteracyjny proces optymalizacji sygnalizacji świetlnej 

(jeżeli dotyczy).
a) Przygotowanie programu sygnalizacji świetlnej 

w modelu w skali lokalnej.
b) Przeniesienie programu sygnalizacji do modelu stra-

tegicznego.
c) Uzyskanie nowych potoków i ponowny transfer macie-

rzy do skali lokalnej, patrz pkt. 3 (proces iteracyjny).
5) Wybór preferowanych opcji do dokładnej analizy w ska-

li mikroskopowej – część opcji odrzucona.
6) Modelowanie opcji wybranych w pkt. 5 w modelu mi-

kroskopowym z dużą szczegółowością.
7) Transfer macierzy ruchu z modelu strategicznego do 

modelu mikroskopowego.
8) Przeprowadzenie symulacji.
9) Analiza wyników. 

Transfer macierzy ruchu do modelu w skali mikro moż-
na rozumieć zarówno jako bezpośrednie przeniesienie ma-
cierzy (model dynamiczny lub statyczno-dynamiczny) lub 
ręczną aktualizację ścieżek (model statyczny). Z kolei itera-

cyjny proces optymalizacji czasów zielonych jest wymagany 
w celu dostosowania programu do faktycznych warunków 
ruchowych i uwzględnienia wpływu na rozkład w modelu 
strategicznym. Wymaga to zarazem oparcia modelu strate-
gicznego na oporze na węzłach, nie zaś odcinkach drogo-
wych, co jest częściej spotykane w Polsce [6]. Oprogramowanie 
wykorzystywane na Wyspach Brytyjskich, SATURN 
i Visum z modułem ICA (Intersection Capacity Analysis), po-
zwalają uwzględniać przepustowość skrzyżowań jako istot-
ny parametr wpływający na rozkład ruchu [2]. 

Powyższy proces jest zadaniem czasochłonnym i wymaga 
zaangażowania wszystkich poziomów modelowania, jednak 
pozwala osiągnąć możliwie prawdopodobne wyniki prognoz. 
Należy zwrócić uwagę, że końcowy wynik prognozy w mo-
delu mikroskopowym jest tak dobry, jak wypadkowa wszyst-
kich poprzednich opracowań – jeżeli model strategiczny nosi 
znamiona zaniedbań lub błędów, celowość jego wykorzysta-
nia powinna budzić wątpliwości i powinna być poddana do-
kładnej analizie. Rzetelność projektów jest więc tym bardziej 
istotna, że służą one także jako dane wejściowe do wielu in-
nych analiz na zadanym obszarze. 

Jeżeli nie istnieje możliwość wykorzystania istniejących 
prognoz lub nie ma do nich dostępu, należy je przeprowa-
dzić samodzielnie. W Wielkiej Brytanii istnieją banki infor-
macji TEMPro i TRICS – pierwszy zawiera zmienne obja-
śniające (np. populację, zatrudnienie), zaś drugi pozwala 
określić zmianę liczby podróży w zależności od regionu kra-
ju i typu obszaru. Na bazie tych danych istnieje możliwość 
wykonania prognozy ruchu na zadane lata przy użyciu ma-
cierzy z roku bazowego. Podobne bazy funkcjonują także 
w Irlandii. 

Niezależnie od wybranego podejścia, budowa modeli 
prognostycznych oznacza potrzebę budowy serii macierzy/
potoków dla poszczególnych szczytów, horyzontów i scena-
riuszy. Dla przyspieszenia procesu modelowania, często po-
dejmuje się decyzję o operowaniu na pojazdach umownych, 
co zmniejsza liczbę wprowadzanych danych do jedynie po-
jazdów osobowych. Oznacza to również, że model na rok 
bazowy powinien opierać się na pojazdach umownych.

Oczywiście uzyskanie macierzy ruchu z modelu strate-
gicznego nie jest jedyną operacją niezbędną do wykonania 
prognoz. Wymagane jest też uwzględnienie innych inwe-
stycji, nie tylko transportowych, szczególnie, gdy może to 
mieć duży wpływ na modelowany obszar. Pominięcie tego 
elementu może w rezultacie powodować, że otrzymane wy-
niki nie są rzetelne i nie powinny być wykorzystane w pro-
cesie decyzyjnym. W procesie budowy prognoz wymaga-
nym jest też podjęcie innych działań, zależnych od modelo-
wanego obszaru, m.in. zaktualizowanie rozkładów jazdy 
komunikacji zbiorowej lub uwzględnienie zmian w parko-
waniu.

Wyniki symulacji powinny być zestawione pod postacią 
podstawowych miar, tj. przede wszystkim natężeń, czasów 
podróży, wielkości czasu traconego, długości kolejek. Wyniki 
te pozwalają na analizę efektywności poszczególnych warian-
tów względem scenariusza bezinwestycyjnego oraz pomię-
dzy poszczególnymi opcjami. 
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dla prawidłowej reprezentacji zachowań komunikacyjnych 
i odzwierciedlenia rzeczywistości. W celu uwzględnienia co-
dziennych zmian w sieci należy stosować ziarna, czyli liczby 
pseudolosowe wpływające na zachowania na drodze.

Przeprowadzenie rygorystycznego procesu kalibracji i wa-
lidacji jest wymagane, by przygotować model odzwiercie-
dlający rzeczywistość. Proces ten powinien być oparty przy-
najmniej na trzech miarach – potoków na relacjach skręt-
nych, czasów przejazdu i długości kolejek. Jednak jako 
proces kalibracji można również rozumieć prawidłowe od-
wzorowanie prędkości, linii zatrzymań czy zakodowanie 
funkcjonowania komunikacji zbiorowej zgodnie z rzeczy-
wistością. Do procesu kalibracji i walidacji należy stosować 
osobne serie danych, gdyż walidacja jest etapem sprawdza-
jącym i potwierdzającym kalibrację. 

Zwykle przygotowanie modelu na rok bazowy jest tylko 
pierwszym etapem, służącym jako baza do prowadzonych 
analiz prognostycznych. Te ponownie powinny być oparte 
o wszystkie dostępne dane, wliczając w to inne modele sy-
mulacyjne. Koniecznym jest tworzenie przynajmniej dwóch 
serii modeli – inwestycyjne, uwzględniające przedmiot pro-
jektu (zmiana organizacji ruchu, przebudowa infrastruktu-
ry) oraz referencyjne, tzw. „nic nie zmieniaj”, gdzie dana 
inwestycja nie ma miejsca. W obu przypadkach należy jed-
nak uwzględnić wszystkie inne planowane zmiany w sieci. 
Tak przygotowane modele, uwzględniające zmianę popytu, 
pozwalają porównać badane warianty i ocenić ich efektyw-
ność. Oprócz kwestii ruchowych, wyniki modelu mogą po-
służyć do analiz środowiskowych oraz wypadkowości. 

Powyższe kwestie są podstawowymi zasadami pracy na 
modelach w skali mikro w oparciu o oprogramowanie Vissim. 
Zasady te mogą być też stosowane w innych programach, 
gdyż np. pokrewny program Paramics również pozwala na 
korzystanie z ziaren (tzn. „random seed”). Niezależnie od 
użytego oprogramowania, kwestie modelowe są kluczowymi 
dla przygotowywania prognoz ruchu i prowadzenia analiz 
transportowych. Dlatego też każdy z etapów budowy mode-
li wymaga odpowiedniego podejścia i rzetelności. Choć mo-
dele w oprogramowaniu Vissim są zakresem znacznie mniej-
sze od opracowań strategicznych, wymagają bardzo dużych 
nakładów pracy i nie powinny być lekceważone jako profe-
sjonalne narzędzie do analiz ruchu.

  
literatura
1. Materiały niepublikowane Firmy Gibb, Bristol, Wielka Brytania, 

2017. 
2. Transport for London, Traffic Modelling Guidelines, London, 2010. 
3. Transport Infastructure Ireland, Project Appraisal Guidelines for 

National Roads Unit 5.1 – Construction of Transport Models, 
Dublin: TII, 2016. 

4. JCT Consultancy Ltd, 2017. [Online]. Available: http://
www.jctconsultancy.co.uk/.

5. Jastrzębski W., Blaski i cienie statystyki GEH do oceny poprawno-
ści modeli ruchu, „Transport Miejski i Regionalny”, 2016, nr 6.

6. Drabicki A., Szarata A., Kucharski R., Modelowanie oporu 
skrzyżowań w modelach makroskopowych, „Transport Miejski 
i Regionalny”, 2016, nr 8.

7. Galway City Council, Kirwan Roundabout Upgrade Project, 
Kraków/Dublin/Glasgow, 2017.

Analiza wielokryterialna wyników
Wyniki otrzymane z modelu pozwalają nie tylko na analizę 
ruchową, ale także ocenę wpływu na środowisko i wypad-
kowość. Decyzja o wyborze opcji preferowanych powinna 
być oparta o wszystkie poniższe aspekty [7]:

•	 dostępność i czynniki społeczne – analizie należy poddać 
zmianę dostępności komunikacyjnej wynikającej z pro-
ponowanej inwestycji oraz sprawdzić jak różne grupy 
(np. osoby z wózkiem dziecięcym, niepełnosprawne, 
starsze) zostały uwzględnione w opracowaniu,

•	 integracja – należy zbadać, jaki wpływ na powiązania 
ze wszystkimi gałęziami transportu ma analizowana 
propozycja; powinno się też uwzględniać zajętość te-
renu oraz zgodność z lokalną polityką transportową 
i mobilności,

•	 aktywizacja – wiąże się z kwestiami zdrowotnymi, ale 
także jak inwestycja wpływa na aspekty estetyczne, 

•	 środowisko – analiza środowiskowa powinna obej-
mować zmianę hałasu, emisji spalin i ogólnego wpły-
wu na okoliczny ekosystem,

•	 bezpieczeństwo – analiza BRD pozwala określić, jak 
zmienia się zagrożenie na analizowanym obszarze, 
wliczając w to redukcję punktów niebezpiecznych czy 
kolizji rowerzystów i pieszych z grupami kołowymi,

•	 ekonomia – analiza zysku i kosztów jest oparta w du-
żej mierze na wynikach analiz ruchowych i pozwala 
określić jak zmiana natężeń i czasów podróży wpływa 
na ekonomiczny wymiar inwestycji.

Podsumowanie
Na każdym etapie budowy modelu wymagana jest precy-
zja i planowanie prac. Zakres modelu musi być ustalony na 
samym początku projektu w celu prawidłowego przepro-
wadzenia analiz i uniknięcia zbędnych prac. Przy ustaleniu 
zakresu należy ustalić, jakiego typu ma być model – statycz-
ny, dynamiczny czy statyczno-dynamiczny. Modele powinny 
być przygotowywane przynajmniej na oba szczyty, lecz jeżeli 
specyfika lokalizacji tego wymaga, również na okresy nie-
standardowe, np. weekendy. Zgodnie z wybranym okresem 
analiz koniecznym jest pozyskanie wszelkich możliwych da-
nych, szczególnie dotyczących aktualnego stanu infrastruk-
tury oraz pomiarów opisujących warunki ruchu. 

Niezbędnym elementem przy tworzeniu projektów trans-
portowych jest posiłkowanie się wynikami z pokrewnych ana-
liz oraz wykorzystanie różnych narzędzi symulacyjnych. Dzięki 
temu istnieje możliwość m.in. oparcia prognoz o już istniejące 
analizy oraz opracowanie poprawnych programów sygnaliza-
cji. Modele w skali lokalnej (oparte na podstawach inżynierii 
ruchu) pozwalają także przyspieszyć proces decyzyjny, elimi-
nując już na wstępie najmniej korzystne opcje. 

Model na rok bazowy może być oparty o istniejące dane 
z modeli pokrewnych, ostatecznie jednak musi być powiązany 
ze wszystkimi uzyskanymi danymi pomiarowymi. Dla mode-
lu w Vissimie koniecznym jest przygotowanie odpowiedniej 
struktury interwałów zapewniających zmienność ruchu, 
uwzględniając również okres napełnienia sieci poprzedzający 
analizę, a następnie jej opuszczenia. Elementy te są niezbędne 


