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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek, 
Przemysław Śleszyński, Wojciech Pomianowski
Traffic modeling in Poland with use of the municipal level of data aggregation
Abstract: Modeling of personal road traffic at the national level 
in Poland has so far not been the subject of many in-depth spatial 
analyzes. This is mainly due to the lack of comprehensive traffic 
research covering the whole country. Most analyzes are carried out 
at the level of cities or agglomerations, and in recent years – also at 
the level of individual voivodships. The main objective of the article 
is to develop traffic modeling for the whole of Poland, in a detailed 
spatial scale (a large number of transport zones at the commune 
level) using statistical data indicating local conditions related to 
spatial and socio-economic structure and functional relations. The 
cognitive goal is to identify factors affecting the distribution and in-
tensity of passenger vehicle traffic. The proposed methodology may 
in the future be the basis for establishing the rules for forecasting 
traffic on the entire country's road network (based on observations 
of specific regional conditions). Awareness of regional and local con-
ditions is an opportunity for territorialisation of transport policy (eg. 
as a part of integrated development programs – ZPR – proposed in 
the Strategy for Responsible Development).
Key words: traffic modeling, passenger cars, travel purposes, re-
gional diversity, municipalities in Poland

Kazimierz Jamroz, Krystian Birr, Romanika Okraszewska
Motorization rate forecasting at the regional level
Abstract: Motorisation rate is one of the most commonly used, 
standardized indicator for the development of motorization. 
National and regional models to forecast motorization development 
have been developed and used in many countries. In Poland, de-
tailed research on the factors of motorization development has not 
been carried out so far. The authors of the article took up the chal-
lenge to fill this gap and developed a method for forecasting the 
number of vehicles as a general measure and motorisation rate as 
a standardized indicator both at the level of the country, voivodships 
and districts. The article presents the assumptions of the concept of 
a three-level model taking into account the hierarchical structure of 
the territorial division of the country. The method of modeling and 
forecasting the motorization rate at the level of voivodships has been 
described in detail, along with a description of the stages related to 
determining the level of saturation of the analyzed area, selection of 
changes in the level of motorization and identification and selection 
of factors affecting the change in the level of motorization.
Key words: motorisation rate, modelling, forecasting

Michał Pyzik, Arkadiusz Drabicki, Marek Bauer, Andrzej Szarata
Macrosimulation transport model of the city of Kielce and the Kielce Functional 
Area
Abstract: This article describes the development framework of 
macrosimulation transport system model for the city of Kielce and 
its agglomeration area (KOF). The model was developed on the 
base on the comprehensive travel survey (KBR) results conducted in 
Kielce in 2015, which provided a basis for a comprehensive, up-to-

date 4-step travel demand model reflecting the typical trip patterns 
in the Kielce city. This model was further extended to account in 
more detail for agglomeration trips (carried out within the KOF 
area) and external (transit) trips – for this purpose, the KBR re-
sults were extended with additional database sources, such as e.g. 
national-level (GUS) data on business and commuting trips. The 
study presents a detailed description of main stages of supply and 
demand transport model, as well as mathematical parameterisa-
tion derived from empirical and survey data – which may comprise 
a valuable contribution in terms of modern-day changes in travel 
behaviour and demographic shifts taking place in Polish cities. The 
study also presents results from simulation models developed for 
the 2025 and 2035 temporal horizons, which demonstrate what 
changes in transport system performance could be anticipated in 10 
or 20 years’ time – and provide crucial indications for shaping the 
future transport strategy and policy in the Kielce city and the KOF 
agglomeration area.
Key words: Kielce, Kielecki Obszar Funkcjonalny, macrosimula-
tion, transport modelling, Comprehensive Travel Study

Adam Ratajczak, Paweł Zmuda-Trzebiatowski, Waldemar 
Walerjańczyk
Functional evaluation of bicycle trip planners in the Poznań agglomeration
Abstract: Cycling is increasingly perceived as an alternative to car 
transport due to lower costs of operation as well as external costs. 
This is particularly true for urban areas, where the weaknesses 
of bicycle transport, such as low travel speed, are less important. 
However, the effective use of this mode of transport may require 
accurate trip planning. This planning should take into account the 
diverse preferences of users of this mode of transport. Spatial in-
formation used for planning should be also as free from errors as 
possible. The article presents a comparative analysis of two selected 
cycling trip planners - Naviki and Google Maps. The quality of 
routes generated by them in the Poznań agglomeration was as-
sessed. A set of forty random routes was tested, of which thirty had 
their starting and ending points in the area of   Poznań, and ten in 
the Puszczykowo commune. The analysis resulted with a conclu-
sion that these planners differ from each other at the initial stage 
of reverse geocoding. In addition, the planners differ in some of the 
assumptions made in route planning algorithms. Nevertheless, the 
analysis showed that most of the planned routes were similar in both 
planners. Observed discrepancies resulted to a certain extent from 
map errors that occurred in both planners. The comparative analysis 
allows at least partial detection of such discrepancies despite the dif-
ferences in the functioning of the planners themselves.
Key words: cycling; trip planners, Poznań agglomeration
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Innowacyjny transport

Ogniwa galwaniczne  
dla pojazdów i miast

Szybki postęp w rozwoju nowych technologii produkcji ogniw galwanicznych (akumulatory, baterie), stosowa-
nych m.in. w pojazdach, jest również wykorzystywany do awaryjnego zasilania energią elektryczną miast.

Pojazdy elektryczne
Chociaż obecnie światowa roczna sprzedaż 750 tysięcy (z czego połowa 
w Chinach) nowych pojazdów elektrycznych stanowi jedynie 1% rynku, 
przemysł motoryzacyjny stał się już ważnym klientem branży elektro-
energetycznej. Ponieważ koszty zakupu i eksploatacji samochodu elek-
trycznego jeszcze w latach 20. XXI w. mają stać się konkurencyjne dla 
samochodów spalinowych, szacuje się że już w latach 30. zaczną na 
rynku dominować.

Prognozy sprzedaży e-samochodów w ostatnim roku rosły skoko-
wo. Nawet zrzeszający producentów paliw płynnych OPEC przewiduje 
na rok 2040 produkcję aż 266 mln pojazdów elektrycznych, świadomy 
tego, że zarówno we Francji, jak i w Wielkiej Brytanii w tym czasie zakup 
pojazdu z silnikiem spalinowym ma być już niemożliwy.

Baterie litowo-jonowe, zastosowane po raz pierwszy przez Sony 
zaledwie 26 lat temu, triumfują. Obecnie pojemność ich rocznej świa-
towej produkcji wynosi 45 gigawatogodzin  (wystarczająco dużo na 
zaspokojenie ogólnych potrzeb energetycznych Wielkiej Brytanii przez 
80 minut), z czego 25GWh przypada na akumulatory pojazdów elek-
trycznych.

Wszyscy wiodący producenci baterii zakładają średnio trzykrotny 
wzrost produkcji w ciągu zaledwie trzech lat. Tylko nowa fabryka Tesli 
w Newadzie już w 2018 roku ma wyprodukować baterie o łącznej po-
jemności 35 GWh. Postęp technologiczny i skala produkcji pozwalają 
na dwukrotne zwiększenie gęstości energetycznej (watogodzin/litr) 
baterii i blisko dziesięciokrotne obniżenie kosztów produkcji, liczo-
nych w USD/kilowatogodzinę (The Economist News, 28.12.2018) .

Trwają prace badawcze nad dalszym wzrostem efektywności 
i zabezpieczeń ogniw galwanicznych. AVL – światowy lider innowa-
cyjnych technologii produkcji silników elektrycznych – uruchomi już 
wiosną br. 4 komory testowania nowych akumulatorów samochodo-
wych o wyjątkowo dużej mocy i woltażu (dla zwiększenia zasięgu) 
rzędu 1200V (R. Evans, Automotive Testing Technology International, 
6.12.2018).

W związku ze wzrastającym woltażem samochodowych ogniw gal-
wanicznych amerykańska Keysight Technologies testuje nowy system 
zabezpieczeń pasażerów i samochodowych urządzeń pokładowych, 
pracujących pod napięciem zaledwie 12V. 
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Rysunek przedstawia schemat stanowiska testowania nowego 
transformatora Keysight EV1003A Power Converter, zasilającego urzą-
dzenia pokładowe pojazdu z poziomu napięcia generatora rzędu 800V 
(ATTI, 13.12.2018).

Magazyny energii dla miast
Nadprodukcja ogniw galwanicznych szacowana w roku ubiegłym na 
30% wymusza poszukiwanie ich nowych zastosowań. Najlepszym roz-
wiązaniem wydaje się być wykorzystywanie akumulatorów samochodo-
wych do budowy magazynów przystosowanych do gromadzenia energii 
ze źródeł odnawialnych i wykorzystywania jej w okresach szczytowego 
zapotrzebowania lub podczas awarii sieci energetycznych. 

Obecnie największa tego rodzaju instalacja działa na przedmie-
ściach San Diego w Kalifornii, gdzie przy wykorzystaniu 400 000 ogniw 
przeznaczonych pierwotnie do zasilania pojazdów elektrycznych groma-
dzone jest 120MWh energii odnawialnej.

Energia słoneczna i wiatrowa wystarcza do zabezpieczenia potrzeb 
energetycznych 20 000 okolicznych gospodarstw domowych na 4 go-
dziny.

Kalifornijski magazyn energii, zbudowany w osiem miesięcy i uru-
chomiony w lutym 2017 roku na powierzchni zaledwie hektara, tworzy 
20 000 modułów (każdy złożony z 20 ogniw) umieszczonych w 24 kon-
tenerach. Elon Musk pracuje obecnie nad budową podobnego maga-
zynu (129MWh) mającego zapobiegać ponawiającym się blackout’om 
(awariom zasilania) we wschodniej Australii. 

Nissan (we współpracy z amerykańską firmą energetyczną Eaton), 
poszukując rynku zbytu dla częściowo zużytych ogniw instalowanych 
w ich samochodach elektrycznych Qashqai Leaf, tworzy instalacje 
energetyczne zastępujące bardzo zanieczyszczające środowisko gene-
ratory diesla. Ich pierwszym klientem jest Amsterdam Arena, stadion 
klubu piłkarskiego AFC Ajax. Z kolei w Nowym Jorku pracują nad maga-
zynowaniem energii z umieszczanych na dachach ogniwach fotowolta-
icznych, w celu jej wykorzystania do zasilania wind w wieżowcach (The 
Economist News, 28.12.2018).



5

TransporT miejski i regionalny 03 2018

PIOTR ROSIK
dr hab., prof. ndzw. IGiPZ, Instytut 
Geografii i Przestrzennego Zagospodaro-
wania PAN,  ul. Twarda 51/55, 00-818 
Warszawa, e-mail: rosik@twarda.pan.pl
ToMASZ KoMoRNicKi
prof. dr hab., Instytut Geografii  
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN,   
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, 
e-mail: t.komorn@twarda.pan.pl
SłAWoMiR GoliSZeK
mgr, Instytut Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN,  ul. Twarda 51/55, 
00-818 Warszawa, e-mail: sgoliszek@
twarda.pan.pl
PRZeMySłAW ŚleSZyńSKi
dr hab. prof. ndzw. IGiPZ, Instytut Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa,  
e-mail: psleszyn@twarda.pan.pl
WOJcIech POMIAnOWSKI
mgr, Instytut Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN,  
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa,  
e-mail: wpo@twarda.pan.pl

Streszczenie: Modelowanie osobowego ruchu drogowego na poziomie 
krajowym w Polsce nie było jak dotąd przedmiotem wielu pogłębionych 
analiz przestrzennych. Wynika to przede wszystkim z braku komplek-
sowych badań ruchu obejmujących cały kraj. Większość analiz realizo-
wanych jest na poziomie miast lub aglomeracji, a w ostatnich latach 
– również na poziomie poszczególnych województw. Głównym celem 
artykułu jest rozwinięcie modelowania ruchu na całą Polskę, w szczegó-
łowej skali przestrzennej (duża liczba rejonów transportowych na pozio-
mie gminnym) z wykorzystaniem danych statystycznych wskazujących 
na lokalne uwarunkowania związane ze strukturą przestrzenną i spo-
łeczno-ekonomiczną oraz z układem powiązań funkcjonalnych. Celem 
poznawczym jest identyfikacja czynników mających wpływ na rozkład 
i natężenie ruchu pojazdów osobowych. Zaproponowana metodologia 
może być w przyszłości podstawą ustalenia zasad prognozowania ruchu 
na sieci drogowej całego kraju (na podstawie obserwacji specyficznych 
uwarunkowań regionalnych). Znajomość uwarunkowań regionalnych 
i lokalnych to szansa na terytorializację polityki transportowej (np. jako 
element zintegrowanych programów rozwojowych – ZPR – propono-
wanych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju).
Słowa kluczowe: modelowanie ruchu, samochody osobowe, motywa-
cje podróży, zróżnicowanie regionalne, gminy w Polsce.

Modelowanie ruchu w Polsce  
z wykorzystaniem gminnego  
poziomu agregacji danych1

Wprowadzenie
Modelowanie osobowego ruchu drogowego na poziomie 
krajowym w Polsce nie było jak dotąd przedmiotem wie-
lu pogłębionych analiz przestrzennych. Wynika to przede 
wszystkim z braku kompleksowych badań ruchu obejmu-
jących cały kraj. Większość analiz wykonywanych na bazie 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację: Piotr Rosik 
– 55%, Tomasz Komornicki – 15%, Sławomir Goliszek – 15%, Przemysław 
Śleszyński – 10%, Wojciech Pomianowski – 5%.

2 Artykuł jest efektem końcowym prac badawczych realizowanych w ramach gran-
tu naukowego pt.: „Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego 
w Polsce wraz z identyfikacją jego lokalnych uwarunkowań społeczno-ekono-
micznych” (akronim projektu KoMaR PL) realizowanego w Instytucie Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (IGiPZ PAN) w latach 2013–2016. 
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyzna-
nych na podstawie decyzji nr DEC-2012/05/B/HS4/04147.

kilkutysięcznych prób (ankietowane gospodarstwa domo-
we i użytkownicy sieci) realizowane jest na poziomie miast 
lub aglomeracji, a w ostatnich latach – również na poziomie 
poszczególnych województw. Z kolei tzw. Krajowy Model 
Ruchu [1] opracowano w oparciu o Generalny Pomiar 
Ruchu 2005 [2] na kilkudziesięciu tzw. punktach kontrol-
nych, tylko na sieci dróg krajowych, w tym na przejściach 
granicznych. Jest to zatem model bardzo uproszczony 
i z tego powodu niewystarczający do rosnących potrzeb 
w tym zakresie. W literaturze światowej przegląd badań 
w zakresie modelowania ruchu na poziomie regionalnym 
uwzględniono m.in. w [3] lub [4].

W artykule podjęto się próby modelowania osobowego 
ruchu drogowego (w rozumieniu pojazdów SDR3 w ramach 
Generalnego Pomiaru Ruchu, czyli samochodów osobowych 
i mikrobusów) na podstawie wtórnych danych statystycz-
nych. Dane te obrazują powiązania i przepływy społeczno-
-ekonomiczne. Sposób wykorzystania informacji był zależny 
od ich dostępności na poziomie gminnym. Dla dwóch moty-
wacji podróży wykorzystano dane macierzowe (dojazdy do 
pracy i migracje). Dane te obrazują rzeczywiste relacje każdej 
jednostki z wszystkimi pozostałymi. Dla czterech pozosta-
łych motywacji podróży (wyjazdy na zakupy, dojazdy do 
szkoły wyższej, podróże biznesowe i podróże turystyczne) 
oparto się na danych w układzie produkcja-atrakcja. Tak ro-
zumiane, lokalne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, 
jak i powiązania funkcjonalne były jak dotąd często pomijane 
dla celów prognozowania ruchu na poziomie regionalnym 
lub krajowym. W efekcie prognozy ruchu były oderwane od 
szerszego kontekstu społecznego i gospodarczego. Nie 
uwzględniały przemian zachodzących w przestrzeni kraju, 
takich jak m.in. migracje i koncentracja potencjału gospo-
darczego w metropoliach. Dynamika tych procesów powo-
duje, że integracja badań ruchu i szeroko rozumianych analiz 
społeczno-ekonomicznych stała się konieczna dla prowadze-
nia polityki transportowej oraz polityki regionalnej.
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Głównym celem artykułu jest rozwinięcie modelowania 
ruchu na całą Polskę, w szczegółowej skali przestrzennej 
(duża liczba rejonów transportowych na poziomie gmin-
nym) z wykorzystaniem danych statystycznych wskazują-
cych na lokalne uwarunkowania związane ze strukturą 
przestrzenną i społeczno-ekonomiczną oraz z układem po-
wiązań funkcjonalnych. Celem poznawczym jest identyfi-
kacja czynników mających wpływ na rozkład i natężenie 
ruchu pojazdów osobowych. Identyfikacja ta pozwala na 
wydzielenie tych odcinków sieci lub obszarów kraju, dla 
których lokalne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne 
oraz specyficzne połączenia funkcjonalne decydują o odbie-
gającym od obliczonego w modelu, i możliwie najlepiej do-
pasowanego do rzeczywistego, rozkładu ruchu na sieci za-
miejskich dróg krajowych i wojewódzkich w Polsce w 2010 
roku.

Celem metodycznym w artykule było zaproponowanie 
metodyki badawczej dla prognozowania ruchu dla całego 
kraju na sieci zamiejskich dróg krajowych i wojewódzkich 
w postaci modelu, czyli dodatkowego narzędzia ułatwiają-
cego wykorzystanie dostępnych wtórnych danych staty-
stycznych, zarówno w ujęciu produkcji-atrakcji (potencja-
łów ruchotwórczych), jak i danych macierzowych, z uwzglę-
dnieniem autorskiego modelu prędkości ruchu i szeregu 
czynników mających wpływ na prędkość pojazdów. Jest to 
równocześnie cel aplikacyjny, gdyż powstały model powi-
nien mieć zastosowanie w praktyce prognozowania ruchu 
i planowania sieci transportowych. W badaniach wykorzy-
stano oprogramowanie VISUM.

Zakres czasowy i przestrzenny
Zakres czasowy badania został określony na rok 2010, 
zgodnie z przeprowadzonym Generalnym Pomiarem 
Ruchu (GPR) na sieci zamiejskich dróg krajowych i wo-
jewódzkich. Duża część materiału statystycznego, przede 
wszystkim dane w układzie produkcja-atrakcja (dane dla 
rejonów transportowych), również odnosi się do roku 
2010. W przypadku danych macierzowych (więźba ru-
chu) uzyskanych dla dojazdów do pracy oraz wymeldowań 
i zameldowań (motywacja odwiedziny znajomych i krew-
nych), dostępność danych wymagała pewnego przesunię-
cia czasowego. Dla dojazdów do pracy był to rok 2011, 
a dla macierzy wymeldowań i zameldowań – średnia z lat 
2006 i 2009.

Zakres przestrzenny badania dotyczy sieci drogowej na 
obszarze całego terytorium Polski (sieć dróg krajowych 
i wojewódzkich oraz ważniejsze odcinki dróg lokalnych, tj. 
powiatowych i gminnych). Punktem odniesienia do analizy 
porównawczej ruchu modelowanego i ruchu rzeczywistego 
(GPR2010) była sieć zamiejskich dróg krajowych i woje-
wódzkich, na której wykonano Generalny Pomiar Ruchu. 
W badaniu uwzględniono 2321 rejonów transportowych 
(rejonów wewnętrznych) na poziomie gminnym. Ponadto 
uwzględniono ruch pojazdów osobowych na wyodrębnio-
nych 62 punktach granicznych (rejonach zewnętrznych). 
Uwzględniono, jako kary czasowe, opłaty autostradowe 
obowiązujące w 2010 roku.

W wykorzystywanym modelu prędkość na danym od-
cinku sieci została wyznaczona w sposób autorski trzyeta-
powy, a następnie, dopiero na czwartym etapie procedury, 
uwzględniono założenia wpływu natężenia ruchu na zmia-
nę prędkości (z wykorzystaniem oprogramowania VISUM). 
Jest to zatem oryginalne podejście do tematu obliczania 
prędkości, mocno alternatywne względem obowiązującego 
(bazującego w dużym stopniu jedynie na natężeniu ruchu). 
Wykorzystanie podejścia alternatywnego wiąże się z po-
średnim uwzględnieniem innych (poza natężeniem ruchu 
jako zmiennej warunkującej prędkość) ograniczeń prędko-
ści. Źródłem danych dotyczących prędkości ruchu samo-
chodów osobowych w 2010 roku był przede wszystkim 
model prędkości ruchu opracowany przez zespół pracow-
ników IGiPZ PAN rozwijany dla potrzeb analiz izochrono-
wych i dostępności potencjałowej [5, 6, 7, 8, 9, 10]. W mo-
delu tym (modelach) uwzględniano czynniki, słabo lub 
w ogóle pomijane w typowych modelach inżynieryjnych, 
a silnie wpływające na warunki jazdy i tym samym pręd-
kość ruchu. Stąd oszacowana prędkość ruchu nie jest „swo-
bodna”, a ma za zadanie możliwie przybliżyć średnią moż-
liwą do uzyskania prędkość w przemieszczeniach, z uwzglę-
d nieniem przepisów kodeksu drogowego, parametrów 
techniczno-funkcjonalnych dróg i warunków ruchu [5]. Na 
potrzeby niniejszego artykułu model prędkości pojazdów 
osobowych został opracowany przy założeniu wpływu 
trzech zmiennych na prędkość pojazdów, tj.: 

•	 liczby ludności w buforze 5 km w otoczeniu odcinka, 
•	 obszaru zabudowanego,
•	 ukształtowania terenu.

Modele jednomotywacyjne
Procedura badawcza przewiduje realizację szeregu symu-
lacji mających na celu doprowadzenie do możliwie najle-
piej dopasowanego modelu względem ruchu osobowego 
w Generalnym Pomiarze Ruchu 2010, a także wykonanie 
swoistego rodzaju ćwiczenia rozkładu ruchu w hipotetycz-
nej sytuacji, gdy cały ruch jest realizowany w jednej z sze-
ściu wyróżnionych motywacji.

Modele jednomotywacyjne dla sześciu wyróżnionych 
motywacji podróży – dojazdy do pracy (COM), wyjazdy na 
zakupy (CH), dojazdy do szkoły wyższej (EDU), podróże 
biznesowe (BIZ), odwiedziny znajomych i krewnych (VFR) 
oraz podróże turystyczne (TUR)). W odróżnieniu od mode-
lu bazowego, w którym zarówno produkcją, jak i atrakcją 
jest liczba ludności w gminach, symulacje w modelach jed-
nomotywacyjnych zostały wykonane na podstawie od-
miennych założeń dotyczących produkcji i atrakcji ruchu, 
a także różnych funkcji oporu przestrzeni (częściowo na 
podstawie gotowej więźby ruchu) (tabela 1).

Źródłem większości danych (ludność ogółem, spółki 
prawa handlowego, liczba supermarketów, hipermarketów, 
domów towarowych i handlowych, ludność w grupie wie-
kowej 19–24 lata, liczba studentów oraz liczba miejsc noc-
legowych) był Bank Danych Lokalnych GUS. Wybór za-
równo produkcji, jak i atrakcji był dosyć intuicyjny i zgod-
ny z większością badań ruchu. 
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Potencjały ruchotwórcze, opór przestrzeni i dopasowanie modelu w poszczególnych symulacjach w modelu bazowym i modelach jednomotywacyjnych

Motywacja
Potencjały ruchotwórcze Opór  

przestrzeni*
R2

Produkcja Atrakcja

Model bazowy Ludność (2010) Ludność (2010) 15 minut 0,63

Dojazdy do pracy (COM) Macierz dojazdów do pracy (2011) Jak w macierzy – więźba ruchu (bez dojaz-
dów pow. 120 minut) 0,65

Wyjazdy na zakupy (CH) Ludność (2010) Liczba supermarketów, hipermarketów, domów 
towarowych i domów handlowych (2010) 10 minut 0,60

Dojazdy do szkoły wyższej (EDU) Ludność w wieku 19-24 lata (2010) Liczba studentów (2012) 20 minut 0,51

Podróże biznesowe (BIZ) Spółki prawa handlowego (2010) Spółki prawa handlowego (2010) 15 minut 0,62

Odwiedziny znajomych i krewnych (VFR) Macierz przemeldowań (średnia z 2006 i 2009 r.) Jak w macierzy – więźba ruchu 0,66

Podróże turystyczne Ludność ogółem (2010) Liczba miejsc noclegowych (2010) 60 minut 0,39

*czas podróży odpowiadający połowie spadku atrakcyjności celu podróży

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1

Rys. 1. Hipotetyczny rozkład natężenia ruchu pojazdów osobowych/24h w 2010 r. w poszcze-
gólnych motywacjach w przypadku, gdy cały ruch na sieci jest w jednej motywacji (wraz 
z ruchem zewnętrznym). Ujęcie modelowe

Rys. 2. Przeszacowanie/niedoszacowanie natężenia ruchu pojazdów osobowych/24h w 2010 r. 
dla poszczególnych motywacji podróży. Model a GPR2010

W celu pełnej porównywalności danych ujednolicono łącz-
ny wolumen „masy” zarówno dla produkcji, jak i atrakcji dla 
każdej z motywacji. Dla każdej z motywacji określono też, na 
podstawie szeregu symulacji, inną funkcję oporu przestrzeni, 
określającą spadek atrakcyjności celu podróży wraz ze zwięk-
szaniem się odległości czasowej między źródłem a celem po-
dróży. Przyjęto, że wybór takiego a nie innego parametru 
funkcji oporu przestrzeni wynika bezpośrednio z dopasowania 
modelu, tzn. wybór parametru dla najwyższej wartości współ-
czynnika determinacji R2. Funkcja oporu przestrzeni przyjęła 
postać funkcji wykładniczej eksponencjalnej. Przykładowo, 

dla podróży turystycznych wybrany przy najlepszym dopaso-
waniu wykładnik potęgi β = 0,011552, daje spadek atrakcyj-
ności celu podróży do połowy po 60 minutach, do 0,25 po 120 
minutach i do 0,1 przy prawie 200 minutach.

Modele jednomotywacyjne różnią się pomiędzy sobą nie 
tylko w zakresie produkcji i atrakcji oraz oporu przestrzeni, 
ale także, co jest w pewnym sensie konsekwencją powyższych, 
rozkładem ruchu na sieci. Model dojazdów do pracy jest naj-
bardziej koncentryczny, ruch skupia się wyraźnie na drogach 
prowadzących do aglomeracji i ma strukturę fraktalną. Model 
dojazdów do szkoły wyższej cechuje wyraźny regionalizm ruchu 
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oraz swoistego rodzaju zlewnie ośrodków akademickich, naj-
częściej ograniczone, z wyjątkiem największych ośrodków, do 
granic administracyjnych województw. Model podróży służ-
bowych akcentuje najbardziej prężne rynkowo aglomeracje 
i trasy pomiędzy nimi. Modele wyjazdów na zakupy oraz od-
wiedzin znajomych i krewnych rozkładają ruch również na 
pozostałe drogi, w tym drogi wojewódzkie. Model podróży 
turystycznych różni się znacznie od pozostałych ze względu 
na fakt, iż lokalizacja produkcji i atrakcji ruchu jest znacząco 
oddalona w ujęciu przestrzennym (rysunek 1).

Modele jednomotywacyjne są generalnie dobrze dopaso-
wane do SDR3 w GPR2010 (rysunek 2). Współczynnik de-
terminacji R² waha się w granicach 0,39 (TUR) do 0,66 
(VFR). Generalnie, poza modelem podróży turystycznych 
TUR, dopasowanie modeli jedmonotywacyjnych (R²=0,51-
0,66) jest zbliżone do modelu bazowego (R²=0,63) (tabela 1). 

Generalnie wysoki poziom dopasowania w modelach 
jednomotywacyjnych (poza ruchem turystycznym) świad-
czy o koncentrowaniu się różnych rodzajów ruchu na tych 
samych odcinkach (efekt skupienia wielu funkcji społeczno-
-gospodarczych w tych samych ośrodkach, ale także po czę-
ści rezultat silnego zróżnicowania jakościowego polskiej in-
frastruktury drogowej). Modele wyjazdów na zakupy oraz 
odwiedzin znajomych i krewnych w największym stopniu 
rozkładają ruch również na drogi wojewódzkie na obszarach 
pozametropolitalnych. Jednomotywacyjny model dojazdów 
do pracy niedoszacowuje obszarów wiejskich (poza policen-
trycznym Podkarpaciem), a nieznacznie przeszacowuje nie-
które aglomeracje, co można ostrożnie wiązać z wyższym 
udziałem transportu publicznego w dojazdach. Model po-
dróży służbowych jest odzwierciedleniem podziału na Polskę 
zachodnią (dobre dopasowanie) i wschodnią (niedoszacowa-
nie spowodowane mniejszą liczbą przedsiębiorstw). Częścio-
wo przeszacowane są też niektóre trasy do Krakowa, 
Poznania, Wrocławia, przy niedoszacowaniu Warszawy.

Model wielomotywacyjny
W celu połączenia sześciu modeli jednomotywacyjnych 
w jeden model wielomotywacyjny uwzględniono, bazując 
głównie na Badaniu pilotażowym…[11], udziały podróży 
w poszczególnych motywacjach, następnie przyjęto dla 
każdej motywacji średnią długość podróży, następnie ob-
liczono w ten sposób pracę przewozową wykonywaną na 
sieci w każdej motywacji. Na ostatnim etapie procedury 
uwzględniono różnice w podziale modalnym między po-
szczególnymi motywacjami i w ten sposób osiągnięto 
szacunkowe udziały przebiegów samochodów w poszcze-
gólnych motywacjach. Łączną sumę przebiegów przy-
równano do pracy przewozowej samochodów osobowych 
w Generalnym Pomiarze Ruchu 2010.

 Roczne przebiegi samochodów w modelu wielomoty-
wacyjnym przyjęto na podstawie udziału podróży i średniej 
długości podróży uzyskanej z Badania pilotażowego… [11]. 
Niemniej przyjęto szereg dodatkowych założeń. W porów-
naniu do przyjętych w niniejszym artykule sześciu kluczo-
wych motywacji podróży różnica polega na braku w Badaniu 
pilotażowym… [11] „potrzeb osobistych”, w zamian których 

jest motywacja „odwiedziny znajomych i krewnych”. 
Motywację „odwiedziny znajomych i krewnych” potrakto-
wano jako „potrzeby osobiste” oraz „pozostałe podróże”, 
a „podróże turystyczne” jako „spędzanie wolnego czasu”. 
Pozostałe podróże podzielono po połowie na „odwiedziny 
krewnych i znajomych” oraz „podróże turystyczne”. 

W podziale modalnym przyjęto, że dla większości mo-
tywacji udział motoryzacji indywidualnej wynosi 70%, dla 
dojazdów do szkół i uczelni – 30%, a dla podróży służbo-
wych – 80%. Określone wartości dla podróży krótkich (do-
jazdy do pracy, dojazdy do szkoły i wyjazdy na zakupy) są 
nieznacznie wyższe od tych wynikających z większości ba-
dań ruchu, ponieważ główny nacisk został położony na te 
podróże, dla których przekraczana jest granica gminy 
(z wykluczeniem ruchu wewnątrzmiejskiego, gdzie udział 
samochodu osobowego jest zazwyczaj odpowiednio niższy) 
(tabela 2).

Udziały przebiegów samochodów w poszczególnych motywacjach

Udział  
podróży*

Średnia  
długość  
podróży 
(km)**

Praca  
przewozowa Udziały Podział 

modalny

Udziały  
przebiegów 

samochodów

Dojazdy  
do pracy 47,6 12,8 609,28 46,0% 0,70 47,5%

Dojazdy  
do szkoły 7,8 11,7 91,26 6,9% 0,30 3,0%

Wyjazdy  
na zakupy 20,4 7,0 142,80 10,8% 0,70 11,1%

Business 1,0 67,2 67,20 5,1% 0,80 6,0%

Odwiedziny  
krewnych  
i znajomych

16,0 13,6 217,60 16,4% 0,70 17,0%

Wyjazdy  
turystyczne 7,2 27,4 197,28 14,9% 0,70 15,4%

Wszystkie  
motywacje  
razem

100 1325,42 1,00 0,68 100,0%

*  Na podstawie [11], tabl. 3. Udział % rocznej liczby podróży według wybranych celów 
podróży w województwach (udziały nie sumują się do 100% – przyjęto, że pozostałe 
podróże to odwiedziny znajomych i krewnych)

** Na podstawie [11], tabl. 15. Średnia odległość przewozu 1 osoby we wszystkich rodza-
jach podróży według celów podróży; dla odwiedzin znajomych i krewnych wskazano na 
dystans dla potrzeb osobistych (13,6 km), a dla podroży turystycznych – dystans dla 
spędzania wolnego czasu (27,4 km)

Tabela 2 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem danych z [11]

W porównaniu do wyników [11] w niniejszym artykule 
założono znacznie wyższy udział w pracy przewozowej po-
dróży długich (podróże służbowe, odwiedziny znajomych 
i krewnych oraz podróże turystyczne), które łącznie stano-
wią 38% przebiegów (w analizie GUS – podróże służbowe, 
potrzeby osobiste i spędzanie wolnego czasu to jedynie 
24% łącznej pracy przewozowej w motoryzacji indywidual-
nej). Znacznie mniejszy jest również udział dojazdów do 
pracy (odpowiednio 47,5% w relacji do 60,4%). Zdaniem 
autorów udział podróży długich w pracy przewozowej 
w badaniu GUS jest niedoszacowany (przynajmniej w od-
niesieniu do podróży międzygminnych). Można założyć, że 
badanie udziału poszczególnych motywacji w celu najlep-
szego dopasowania modelu powinno uwzględniać wyżej 
zarysowane różnice.
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W modelu wielomotywacyjnym posłużono się krzywymi 
oporu przestrzeni identycznymi jak te, które były najlepiej 
dopasowane w poszczególnych motywacjach (tabela 1). 
Autorzy mają świadomość, że jest to zabieg upraszczający 
rzeczywistość, szczególnie dla krótkich podróży (np. w po-
dróżach służbowych, które w badaniu GUS i wielu innych 
badaniach generalnie są zaliczane raczej do tzw. podróży dłu-
gich, w modelu jednomotywacyjnym zostały najlepiej dopa-
sowane dla tzw. halftime na poziomie 15 minut, co sprowadza 
je do kategorii podróży krótkich). W dalszych badaniach 
należałoby w większym stopniu wykorzystać krzywe oporu 
przestrzeni w poszczególnych motywacjach wynikające z ba-
dań ruchu (najlepiej na poziomie krajowym i regionalnym).

Model wielomotywacyjny okazał się dość dobrze dopaso-
wany (R2 = 0,72; rysunek 3, a przy uwzględnieniu jedynie 
odcinków przekraczających granicę gmin – nawet R2 = 
0,75; rysunek 4). Wskaźnik determinacji jest wyższy niż 
w modelu bazowym, gdzie produkcją i atrakcją była liczba 
ludności (R2 = 0,63) oraz wyższy niż w poszczególnych mo-
delach jednomotywacyjnych, tj. dla sześciu wyszczególnio-
nych motywacji podróży (R2 = 0,39-0,66). Połączenie sze-
ściu motywacji w jednym modelu doprowadziło do poprawy 
jego dopasowania. Z drugiej strony wartość wskaźnika (0,72) 
jest jedynie nieznacznie wyższa od tej otrzymanej dla niektó-
rych modeli jednomotywacyjnych, gdzie podstawą do symu-
lacji były dane macierzowe (COM – R2 = 0,65, VFR – R2 = 
0,66). Dalsza poprawa dopasowania modelu może wymagać 
uwzględnienia regionalnych zróżnicowań w mobilności.

Model jest dobrze dopasowany na kluczowych drogach 
krajowych charakteryzujących się wysokim natężeniem ruchu. 
Zdarzają się wyjątki przeszacowania np. na drogach dojazdo-
wych do Szczecina. W innych aglomeracjach przeszacowanie 
ruchu powyżej 50% występuje na pojedynczych odcinkach 
wyjazdowych. Znaczne niedoszacowanie ruchu wystąpiło na 
drodze krajowej DK50/DK62, tzw. dużej obwodnicy Warsza-
wy, co może wynikać z faktu, iż w rzeczywistości duży jest 
udział kierowców omijających przejazd przez Warszawę. 
Ponadto brak wystarczającej liczby autostrad i dróg ekspreso-
wych skutkował w 2010 roku, podobnie jak na innych dro-
gach wojewódzkich w centrum Mazowsza, przenoszeniem 
ruchu na inne ciągi dróg. Jest to szczególnie widoczne na dro-
gach w połączeniu funkcjonalnym między Warszawą i Lub li-
nem. Problem przenoszenia ruchu na drogi niższej kategorii 
będzie tracił na znaczeniu. Wiąże się to z rozbudową infra-
struktury i dokończeniem podstawowych ciągów dróg ekspre-
sowych i autostrad (pełnych połączeń międzyaglomeracyjnych).

Dopasowanie modelu na drogach wojewódzkich poza 
aglomeracjami, przede wszystkim na obszarze byłego Kró-
lestwa Kongresowego oraz na obszarach górskich ma cha-
rakter niedoszacowania. Stanowi to pewną odwrotność 
wniosków wynikających z modelu bazowego (gdzie atrak-
cją i produkcją jest liczba ludności).

Na tych obszarach, gdzie koncentracja atrakcji (w sensie 
wyróżnionych motywacji tj. miejsc pracy, przedsiębiorstw, 
miejsc atrakcyjnych turystycznie, szkół wyższych itd.) jest 
niewielka w relacji do potencjału demograficznego (gęstość 
ludności), tam w procesie modelowania należałoby znaleźć 
dodatkowe atrakcje na poziomie lokalnym. Są to m.in. lo-
kalne sklepy (obszary niedoszacowane w modelu wielomo-
tywacyjnym są również najczęściej niedoszacowane w mo-
delu wyjazdów na zakupy), kościoły, przychodnie, apteki, 
przedszkola, szkoły podstawowe i inne usługi użyteczności 
publicznej, warsztaty samochodowe itd., które stają się 
„prawdziwymi” celami podróży na obszarach wiejskich. 
Baza tego typu usług użyteczności publicznej w postaci mi-
lionów adresów powstała w IGiPZ PAN i powinna zostać 
w przyszłości wykorzystana do modelowania ruchu. 

W rejonie aglomeracji, w tym głównie Warszawy w obu 
modelach (wielomotywacyjnym i bazowym), występuje 
niedoszacowanie, zwłaszcza na drogach wojewódzkich (nie-
których doprowadzających oraz obwodowych). Może to 
oznaczać, że w rzeczywistości miasta te (a szczególnie stoli-
ca) mają w rzeczywistości większą ludność (niezameldowa-
ni) niż wynika ze statystyki, większy poziom migracji, ale 
także większą koncentrację miejsc pracy (szara strefa). 

Istotne są również czynniki związane z procesem two-
rzenia się sieci drogowej. Proces ten był szczególnie inten-
sywny w 2010 roku. Występuje czynnik negatywnej per-
cepcji przejazdu przez duże ośrodki. Ponadto na wielu od-
cinkach remonty i modernizacje mogły skutkować chęcią 
poszukiwania przez kierowców alternatywnych tras obwo-
dowych. Wszystkie wyżej wymienione czynniki sieciowe 
mają charakter przejściowy i po okresie modernizacji sieci 
można oczekiwać „łatwiejszego” modelowania i większego 
dopasowania modelu do rzeczywistego rozkładu ruchu.

Rys. 3. Dopasowanie modelu wielomotywacyjnego MW do SDR3 (GPR2010). Wszystkie  
odcinki sieci

Rys. 4. Dopasowanie modelu wielomotywacyjnego MW do SDR3 (GPR2010). Odcinki sieci 
przekraczające granice gmin
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Interesującym zagadnieniem jest przeszacowanie ruchu 
na trasach na styku regionów małopolskiego i śląskiego 
oraz wielkopolskiego i łódzkiego. W zasadzie ruch na 
wszystkich drogach prowadzących z Krakowa do GOP (i to 
zarówno w modelu wielomotywacyjnym, jak i bazowym) 
jest znacznie przeszacowany (z wyjątkiem niedowartościo-
wanej położonej na południe od A4 DW780, na której zo-
stało wykonane badanie terenowe). Innym przykładem po-
dobnej zależności jest układ równoległej autostrady A2 
i drogi krajowej DK72 między Łodzią a Koninem. W tym 
przypadku również ruch na autostradzie jest znacznie prze-
szacowany. Fakt, że rzeczywisty ruch między bliskimi aglo-
meracjami (Kraków / GOP) lub regionami (łódzkie / wiel-
kopolskie) jest wyraźnie mniejszy od uzyskanego w modelu, 
można interpretować jako istnienie ukrytych, niewi docznych 
granic (phantom borders) uwarunkowanych historycznie 
(granice zaborów) i kulturowo. Można to także tłumaczyć 
strukturalnym niedopasowaniem sąsiadujących gospoda-
rek regionalnych (np. między przemysłowym Śląskiem i wielo-
funkcyjnym „usługowym” Krakowem) osłabiającym np. 
ruch w ramach podróży służbowych.

Podsumowanie
Model wielomotywacyjny jest najlepiej dopasowanym mo-
delem (R2 = 0,72). Prowadzi to do wniosku, że połączenie 
sześciu motywacji w jednym modelu powiodło się i doszło do 
poprawy jego dopasowania. Model jest dobrze dopasowany na 
kluczowych drogach krajowych charakteryzujących się wyso-
kim natężeniem ruchu. Wyjątek stanowią pojedyncze prze-
szacowane odcinki dróg wylotowych do największych miast 
(Wrocławia, Poznania, Krakowa oraz Szczecina). Wraz z roz-
budową infrastruktury i dokończeniem podstawowych ciągów 
dróg ekspresowych i autostrad (pełnych połączeń międzyaglo-

meracyjnych) problem przenoszenia ruchu na drogi niższej 
kategorii będzie tracił na znaczeniu. Dopasowanie modelu na 
drogach wojewódzkich poza aglomeracjami ma charakter nie-
doszacowania, co stanowi pewną odwrotność wniosków wyni-
kających z modelu bazowego. 

Z kolei na tych obszarach, gdzie koncentracja wyróżnio-
nych atrakcji jest niewielka w relacji do potencjału demo-
graficznego (gęstość ludności), w procesie modelowania 
należałoby znaleźć dodatkowe atrakcje na poziomie lo-
kalnym, które stają się „prawdziwymi” celami podróży na 
obszarach wiejskich. Ludność na obszarach peryferyjnych 
okazała się bardziej mobilna, niż wynikałoby to z rozkładu 
wyróżnionych atrakcji. Prowadzi to do wniosku, że istnieją 
„atrakcje” nie ujęte w modelowaniu lub też takie, które 
umykają statystyce bazowej.

Do powyższych obserwacji dochodzą czynniki związane 
z procesem tworzenia się sieci drogowej (proces ten był 
szczególnie intensywny w 2010 roku). Występujące na 
wielu odcinkach remonty i modernizacje mogły skutkować 
chęcią poszukiwania przez kierowców alternatywnych tras 
obwodowych. Ponadto niektóre odcinki autostrad i dróg 
ekspresowych były „ślepe”, tzn. brakowało efektu sieciowo-
ści. Wszystkie wyżej wymienione czynniki sieciowe mają 
charakter przejściowy i po okresie modernizacji sieci można 
oczekiwać „łatwiejszego” modelowania i większego dopaso-
wania modelu do rzeczywistego rozkładu ruchu.

Zdaniem autorów kluczowe jest wykonanie komplekso-
wego modelowania ruchu samochodów osobowych po 2020 
roku (a może nawet po 2023, gdy będą kończone najwięk-
sze inwestycje współfinansowane ze środków unijnych), gdy 
zakończy się efekt wpływu toczących się inwestycji infra-
strukturalnych na najkrótsze ścieżki podróży i powstanie 
(prawie) docelowy układ sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce.

Rys. 5. Hipotetyczny rozkład natężenia ruchu pojazdów osobowych/24h w 2010 r. w modelu 
wielomotywacyjnym (MW)

Rys. 6. Przeszacowanie / niedoszacowanie natężenia ruchu pojazdów osobowych w 2010 r. 
Model wielomotywacyjny (MW) a SDR3 (GPR2010)
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Generalnie na poziomie krajowym należy spodziewać się:
•	 dalszej koncentracji ruchu na autostradach i drogach 

ekspresowych, pewnej stabilności w podziale modal-
nym (a w długim okresie być może odwrócenia nieko-
rzystnego trendu dominacji samochodu prywatnego); 

•	 dalszego zwiększenia ruchu w aglomeracjach i na 
głównych ciągach prowadzących do największych 
miast, których promień oddziaływania w codzien-
nych podróżach będzie rósł, przede wszystkim w wy-
niku procesu suburbanizacji;

•	 spadku ruchu na depopulacyjnych obszarach pery-
feryjnych;

•	 dalszego wzrostu znaczenia ruchu międzynarodowego. 

Równocześnie należy obserwować trendy w zakresie 
kształtowania się podstawowych zmiennych warunkują-
cych ruch w wybranych motywacjach podróży. Do tren-
dów tych należą m.in.:

•	 wydłużanie się dojazdów do pracy (model COM), 
przede wszystkim na obszarze aglomeracji, co przy 
poprawiającym się stanie infrastruktury dojazdowej 
będzie w dużym stopniu warunkować dalsze wzrosty 
ruchu (o ostatecznym wzroście decydować będzie 
również konkurencyjność transportu publicznego) 
(por. też [13, 14]);

•	 dalsze migracje krajowe, przede wszystkim do stolicy 
i innych największych ośrodków, które mogą skutko-
wać zwiększonym popytem na przejazdy w motywacji 
odwiedziny krewnych i znajomych (model VFR); 

•	 gwałtowne zmniejszanie się liczby ludności w wieku 
19–24 (wiek uczęszczania do szkoły wyższej), przy 
jednoczesnym spadku liczby starszych roczników 
z wyżu demograficznego potrzebujących dokształ-
cenia, co będzie skutkowało spadkiem znaczenia do-
jazdów w motywacji dojazdy do szkoły wyższej 
(model EDU) (por. też [12]);

•	 coraz większa rola handlu przez internet, zwiększenie 
możliwości wykonywania zakupów w galeriach han-
dlowych w miastach powiatowych, a nawet gmin-
nych i mniejszych, co będzie skutkować zmniejsze-
niem roli motywacji podróży dojazdy na zakupy 
(model CH); można natomiast spodziewać się wzro-
stu udziału kurierów w ruchu (poruszających się 
głównie samochodami dostawczymi);

•	 trudności w oszacowaniu podróży biznesowych; z jed-
nej strony rosnąca rola przedstawicieli handlowych i bez-
pośrednich relacji z klientami, a z drugiej – w coraz 
większym stopniu cięcie kosztów związanych z tzw. 
imprezami firmowymi oraz rosnąca rola telekonferen-
cji ograniczających potrzebę podróżowania w motywa-
cji podróże biznesowe (BIZ);

•	 swoistego rodzaju moda na krajowe podróże turystycz-
ne, przede wszystkim nad morze, w góry oraz nad je-
ziora, a z drugiej strony wzrost zamożności i możliwo-
ści podróżowania za granicę; te przeciwstawne trendy, 
będą mieć duże znaczenie w ocenie roli i oporu prze-
strzeni w podróżach turystycznych (model TUR).

Zaproponowana metodologia może być w przyszłości 
podstawą ustalenia zasad prognozowania ruchu na sieci 
drogowej całego kraju (na podstawie obserwacji specyficz-
nych uwarunkowań regionalnych), również z wykorzysta-
niem doświadczeń z innych opracowań i badań, np. [15]. 
Znajomość uwarunkowań regionalnych i lokalnych to 
szansa na terytorializację polityki transportowej (np. 
jako element zintegrowanych programów rozwojowych – 
ZPR – proponowanych w Strategii Odpowiedzialnego 
Rozwoju).
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Streszczenie: Wskaźnik motoryzacji jest jedną z najczęściej używa-
nych, unormowanych miar rozwoju motoryzacji. W wielu krajach 
opracowano i wykorzystuje się krajowe i regionalne modele rozwoju 
motoryzacji. W Polsce szczegółowe badania nad czynnikami rozwoju 
motoryzacji dotychczas nie były prowadzone. Autorzy artykułu podję-
li wyzwanie uzupełnienia tej luki i opracowali metodę prognozowania 
liczby pojazdów jako miary ogólnej i wskaźnika motoryzacji jako miary 
unormowanej, zarówno na poziomie kraju, województwa, jak i powiatu. 
W artykule ogólnie przedstawiono założenia koncepcji trójstopniowego 
modelu uwzględniającego hierarchiczną strukturę podziału terytorial-
nego kraju. Szczegółowo opisano metodę modelowania i prognozowa-
nia wskaźnika motoryzacji na poziomie województw, wraz z opisem 
etapów związanych z określeniem poziomu nasycenia motoryzacją 
analizowanego obszaru, doborem funkcji zmian poziomu motoryzacji 
oraz identyfikacji i doboru zbioru czynników wpływających na zmianę 
poziomu motoryzacji.
Słowa kluczowe: wskaźnik motoryzacji, modelowanie, prognozowanie.

Prognozowanie wskaźnika motoryzacji 
na poziomie województw1

Wprowadzenie
Znajomość dynamiki zmian wielkości floty pojazdów poru-
szających się po sieci drogowej kraju, regionu czy powiatu 
ma istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji dotyczą-
cych rozwoju systemu transportu drogowego czy też w pla-
nowaniu działań na rzecz równoważonego rozwoju kra-
ju, regionów czy miast. Liczba pojazdów jest czynnikiem 
wpływającym na: zużycie paliwa, emisję zanieczyszczeń, 
zajętość przestrzeni, liczbę wypadków itp. Dlatego zmiany 
w liczbie pojazdów mogą mieć istotne konsekwencje go-
spodarcze, ekologiczne i społeczne. 

Wzrost poziomu motoryzacji na obszarze kraju lub re-
gionu mierzony jest za pomocą wskaźników motoryzacji 
będących miarą stopnia dostępności pojazdów dla miesz-
kańców zamieszkujących analizowany obszar. Wskaźnik 
motoryzacji jest jedną z najczęściej używanych, unormowa-
nych miar rozwoju motoryzacji. Liczony jest jako stosunek 
liczby pojazdów ogółem lub liczby samochodów osobowych 
do liczby mieszkańców na analizowanym obszarze (najczę-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację: K. Jamroz 
40%, K. Birr 30%, R. Okraszewska 30%

ściej liczba pojazdów na 1000 mieszkańców). Poziom mo-
toryzacji zależy od wielu czynników: ekonomicznych, spo-
łecznych, przestrzennych, transportowych. 

Zauważyć można duże zróżnicowanie w poziomie 
wskaźnika motoryzacji pomiędzy krajami, regionami, pod-
regionami. W wielu krajach opracowano i wykorzystuje się 
krajowe i regionalne modele rozwoju motoryzacji. Nato-
miast w Polsce brakuje jednolitej metody prognozowania 
liczby pojazdów jako miary ogólnej i wskaźnika motoryza-
cji jako miary unormowanej w średnio- i długotermino-
wym horyzoncie czasowym, zarówno na poziomie kraju, 
regionu czy podregionu.

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji metody 
modelowania i prognozowania wskaźnika motoryzacji na 
poziomie województwa, będącej elementem opracowania 
dotyczącego metod prognozowania wskaźników motoryza-
cji w Polsce na poziomach: krajowym, wojewódzkim, po-
wiatowym, zrealizowanego w ramach projektu Rozwój 
Innowacji Drogowych 2A finansowanego przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju.

Stan badań w zakresie modelowania wskaźnika motoryzacji
Wskaźnik motoryzacji WM wykorzystywany może być 
jako składowa modelu prognozowania liczby pojazdów 
lub miara reprezentująca motoryzacyjne źródło zagrożenia. 
Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy krajami, regiona-
mi i miastami jest bardzo duże. Nieco inny kształt może 
mieć także przebieg zmian w poszczególnych krajach. 
Biorąc za przykład wykresy zmian wskaźnika motoryzacji 
i PKB na mieszkańca, przedstawione na rysunku 1, można 
zauważyć, że początek wzrostu wymienionych wskaźników 
wydaje się mieć charakter wykładniczy, ale wzrost wykład-
niczy nie może trwać wiecznie z uwagi na fakt, że czas jazdy 
samochodem oraz prędkość, czy też liczba mieszkańców, są 
pojęciami ograniczonymi. Również, co do zasady, ograni-
czona jest dostawa energii oraz przepustowość dróg. Zatem 
po pewnym czasie następuje obciążenie systemu drogowe-
go, skutkujące ograniczeniem możliwości lub atrakcyjno-
ści podróży samochodem i coraz wolniejszy wzrost aż do 
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osiągnięcia poziomu nasycenia. Można zatem przyjąć, że 
przebieg zmian tych wskaźników w wybranym kraju na-
stępuje zgodnie z teorią rozwoju systemów nasycających się 
lub z teorią ewolucji adaptacyjnej tj. systemu samoregulu-
jącego się [1].

Przyjmując przedstawione podejście teoretyczne, w pro-
cesie modelowania wskaźnika motoryzacji występują nastę-
pujące problemy wymagające wsparcia naukowego, doty-
czące: 

•	 doboru parametru skali,
•	 doboru poziomu nasycenia pojazdami,
•	 doboru kształtu funkcji aproksymującej. 

Dobór parametru skali. Zgodnie z analizą przeprowa-
dzoną w pracy [3] jako parametr skali w modelach wskaź-
nika motoryzacji przyjęto jednostkowy produkt krajowy 
brutto, wyrażony jednostkowym GDPPC.

Dobór poziomu nasycenia pojazdami. Przedstawione 
na rysunku 2 rzeczywiste przebiegi zmian wskaźnika moto-
ryzacji WM oraz teoretyczny przebieg przedstawiony na 
rysunku 1 wskazują wyraźnie, że wartości liczbowe tego 
wskaźnika zmierzają stycznie do prostej (asymptoty lub 
stycznej) równoległej do osi skali (wskaźnika GDPPC), co 
wskazuje, że model wskaźnika motoryzacji należy do rodzi-
ny systemów z nasyceniem charakterystyk. Jednakże jak 
widać z prezentowanych zależności utworzonych na pod-
stawie danych rzeczywistych, poszczególne kraje osiągną 
różne poziomy nasycenia pojazdami. Bardzo istotnym pro-
blemem badawczym do rozwiązania jest zatem określenie 
wielkości maksymalnej wskaźnika motoryzacji WMmax. 

W dotychczasowej praktyce najczęściej przyjmowano 
maksymalny poziom nasycenia pojazdami ogółem 
WMPOm w wysokości 1000 poj/1 tys. mk/rok [5], a sa-
mochodami osobowymi WMSOm na poziomie 500 do 
650 so/1 tys. mk/rok [6], [7]. Natomiast Dragay [4] po-
ziom nasycenia pojazdami w danym kraju uzależnił od 
poziomu nasycenia pojazdami w USA (WMP max, USA 

= 

850 poj/ 1 tys. mk/rok oraz WMSO max, 
USA 

= 620 poj./1 
tys. mk/rok), który to poziom modyfikował współczynni-
kami zależnymi od gęstości ludności oraz stopnia urbani-
zacji, uzyskując maksymalne wielkości WMP max: 850 
w USA, ok. 800 we Francji, Indonezji i w Chinach oraz 
prawie 700 poj/1 tys. mk/rok w Indiach [4]. Na podsta-
wie danych z kilkudziesięciu krajów Jamroz [3] opraco-
wał wykładniczy model maksymalnej wartości nasycenia 
pojazdami (maksymalny wskaźnik motoryzacji) opisany 
wzorem (1):

  

(1)

Oznaczenia:
•	 WMmax,rp – prognozowany wskaźnik nasycenia moto-

ryzacji rp-ego rodzaju pojazdów w analizowanym kra-
ju, [poj./1000 mk], 

•	 WMbaz,rp – maksymalny, bazowy wskaźnik nasycenia 
motoryzacji pojazdów rp-ego rodzaju, [poj./1000 mk],

•	 WRMrp – wskaźnik warunków rozwoju motoryzacji 
pojazdów rp-ego rodzaju, w analizowanym kraju,

•	 GLMmax – maksymalna gęstość zaludnienia w anali-
zowanym kraju (do roku 2050), [mk/100 km2],

•	 ULMmax – maksymalny stopień urbanizacji, wyrażony 
liczbą mieszkańców mieszkających w miastach w ana-
lizowanym kraju (do roku 2050), [%],

•	 POj – powierzchnia kraju j, [km2],
•	 β

0
, β

1
,... β

n
,- współczynniki równania.

Rys. 1. Wykresy teoretycznych zmian wielkości wskaźnika motoryzacji od wielkości 
jednostkowego krajowego produktu brutto
Źródło: [2] 

Rys. 2. Poziom motoryzacji w stosunku do dochodu na mieszkańca w wybranych 
krajach – dane historyczne
Źródło: [4]

exp (β
1
 · ln (GLMmax) β2

 + β
3
 · ln (P0) + β

4
 · ln (ULMmax))
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Najbardziej istotnymi zmiennymi niezależnymi wpływa-
jącymi na poziom nasycenia motoryzacją w danym kraju i jego 
zmiany są głównie maksymalna gęstości zaludnienia GLM

max
, 

a w mniejszym stopniu powierzchnia kraju PO i maksymal-
ny stopień urbanizacji kraju ULM

max 
oraz stopień realizacji 

polityki transportowej w danym kraju, wyrażonym jakościo-
wo za pomocą tzw. wskaźnika rozwoju motoryzacji WRM.

Dobór kształtu funkcji aproksymującej wskaźnik 
motoryzacji WM. Przebiegi rzeczywistych zmienności 
wskaźnika motoryzacji WM wskazują na essowy przebieg 
funkcji aproksymującej dane rzeczywiste, tzn. po początko-
wym okresie wzrostu krzywej zależności następuje jej prze-
gięcie, a potem następuje proces stopniowego wygaszania 
przyrostu wielkości. Z analizy literatury Oppe [8], Koorn-
stra [1], [9], Ogut [6] wynika, że dobrze tę zależność mo-
delują: funkcja potęgowa, funkcja logistyczna i funkcja 
Gompertza. Funkcje te istotnie różnią się kształtem (np. 
wypukłość, punkty przegięcia, krzywizna), dlatego można 
te charakterystyki wykorzystać do doboru funkcji.

Dostępność danych
Modelowanie wskaźnika motoryzacji wymaga przetwa-
rzania ogromnej liczby danych wynikającej z rozpiętości 
dziedzinowej i czasowej oraz przynależności terytorialnej 
zmiennych. Spójność źródeł danych i wiarygodność danych 
mają kluczowe znaczenie dla poprawności przebiegu pro-
cesu badawczego. 

Na poziomie Unii Europejskiej pewnym źródłem da-
nych statystycznych jest Eurostat oraz OECD. Statystyczne 
dane dziedzinowe znaleźć można również w bazach danych 
międzynarodowych, takich jak: IRF, ECMT, ITRAD oraz 
Penn World Table wersja 9.0 [10]. 

OECD – zbiór publikacji OECD zawiera tematyczne se-
rie wydawnicze, raporty i tabele o krajach, dziedzinowe pro-
gnozy, roczniki i ogólnodostępne bazy danych z zakresu naj-
ważniejszych zagadnień społecznych oraz gospodarczych. 
Istotną wartością baz statystycznych jest ich interaktywność, 
co pozwala na wykorzystanie danych do prac badawczych. 
Wiele danych OECD pozyskiwanych jest w drodze współ-
pracy z krajowymi urzędami statystycznymi.

Penn World Table – podaje dane liczone według paryte-
tu siły nabywczej konwertowane na międzynarodowe ceny 
w 189 krajach z lat 1950–2007. 

Na poziomie Polski pozyskanie spójnych pod wzglę-
dem metodologicznym oraz pod względem zakresu czaso-
wego danych z uwzględnieniem hierarchicznej struktury 
podziału terytorialnego kraju umożliwia Główny Urząd 
Statystyczny (GUS) oraz Bank Danych Lokalnych (BDL). 
Jednak nie wszystkie dane dostępne są w pełnym zakresie 
czasowym i przestrzennym. Jest to m.in. efektem reform 
(nowe zasady podziałów) lub zmian administracyjnych (np. 
powstanie nowych powiatów), jak również zmian w klasy-
fikacji jednostek terytorialnej (zmiana liczby jednostek 
NUTS 3 z 45 na 66 od 2008 r. i z 66 na 72 od 2015 r.). Od 
1 stycznia 1999 obowiązuje trójstopniowy podział admini-
stracyjny kraju na województwa (16), powiaty (380 – 
w tym 66 miast na prawach powiatu oraz 314 powiatów 

potocznie zwanych „powiatami ziemskimi”), gminy (2479 
gmin, w tym 306 miejski, 602 oraz 1571 wiejskich).

W zakresie liczby pojazdów pozyskiwanie przez GUS dane 
niekiedy obarczone są błędami metodologicznymi. Źródłem 
zniekształceń danych było np. zastosowanie w niektórych po-
wiatach wadliwego sytemu komputerowego przez Wydziały 
Komunikacji [11]. Po weryfikacji danych z Centralną 
Ewidencją Pojazdów i Kierowców (CEPIK) GUS dokonał ko-
rekty materiału na poziomie wojewódzkim, a danych bardziej 
szczegółowych ponownie nie udostępnił [11].

Istotnym ograniczeniem bazy GUS jest jej ograniczony 
zakres czasowy. W klasyfikacji NTS dane prezentowane są 
od 2000 roku. Na poziomie NTS 4 (powiatowym) dane 
o pojazdach zaprezentowano dopiero w 2002 roku. Dlatego 
pośrednim etapem procesu badawczego  była weryfikacja 
dostępności danych na poszczególnych poziomach podziału 
terytorialnego.

Prezentowane w GUS dane pogrupowane są w 31 kate-
gorii, w których wyodrębniono dodatkowo grupy i podgru-
py. Hierarchiczny układ danych w GUS przeszukiwany był 
pod kątem dostępności danych, których znaczenie dla mo-
delowania wskaźnika motoryzacji założono na podstawie 
analizy literatury i własnych doświadczeń. W tabeli 1 ze-
stawiono niektóre dane i ich dostępność.

Bazy danych wykorzystane w procesie badawczym – 
na poziomie kraju wielkość wskaźnika motoryzacji uzależnio-
na jest od poziomu PKB. Jako źródło danych ekonomicznych 
dla Polski z lat 1980–2015 wykorzystano bazę danych OECD. 
Natomiast na poziomie regionalnym i lokalnym dane z lat 
2000–2016 pozyskano z bazy danych BDL, GUS. Do karto-
graficznej prezentacji wynikowych informacji statystycznych 
pozyskanych z BDL wykorzystano Portal Geostatystyczny. Do 
obliczenia parytetu siły nabywczej PKB w roku 2011, na 
wszystkich szczeblach podziału terytorialnego, wykorzystano 
dane z Penn World Table wersja 9.0 [10].

Dostępność danych wg klasyfikacji NTS w BDL, GUS
Kategoria
• grupa (podgrupa)

NTS1 NTS2 NTS3 NTS4 NTS5

ceny

• przeciętne ceny detaliczne towarów 
i usług konsumpcyjnych

+ + - - -

finanse publiczne

• dochody budżetów jednostek + + + + +

fundusze unijne + + + + +

gospodarka mieszkaniowa i komunalna + + + + +

inwestycje i środki trwałe + + + + +

ludność + + + + +

• stan ludności + + + + +

• prognoza + + - - -

rachunki regionalne

• PKB + + - - -

transport i łączność

• komunikacja miejska (wozo-kilometry) + + - - -

• komunikacja miejska (długość pasów 
autobusowych)

+ + + + +

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1
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Koncepcja ogólna budowy modeli wskaźnika motoryzacji
Wykorzystując wyniki studiów literatury i badań własnych, 
opracowano koncepcję budowy makromodelu liczby po-
jazdów i wskaźnika motoryzacji na poziomie krajowym. 
Proponuje się następujące podejście do wyznaczenia liczby 
pojazdów w województwa oraz wskaźnika motoryzacji na 
obszarze województwa.

Modele ogólne szacowania liczby pojazdów:

     VNL = PNL · MRNL    (2)

Modele ogólne szacowania wskaźnika motoryzacji:

  MRNL = MRmax · f(KNL)  (3)

gdzie:
VNL– liczba pojazdów na obszarze województwa,

MRNL – wskaźnik motoryzacji na obszarze województwa,
MRmaz  –  maksymalny wskaźnik motoryzacji na obszarze 

województwa, reprezentujący poziom nasycenia 
motoryzacją,

PNL – populacja mieszkańców na obszarze województwa,
KNL – wektor czynników wpływających na poziom moto-

ryzacji na obszarze województwa.

Z przedstawionych modeli do dalszych prac przyjęto 
model (opisany wzorem 2) do szacowania liczby pojazdów 
i model (opisany wzorem 3) do szacowania wskaźnika mo-
toryzacji. Z powyższego wynika, że kluczowym zagadnie-
niem jest konstrukcja modelu szacowania wskaźnika moto-
ryzacji. Biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenia [3], 
[12] stwierdzono, że opracowanie takiego modelu wymaga 
rozwiązania kilku problemów:
a) określenie poziomu nasycenia motoryzacją analizowa-

nego obszaru, 
b) dobór funkcji zmian poziomu motoryzacji,
c) identyfikacja i dobór zbioru czynników wpływające na 

zmianę poziomu motoryzacji.

Proces budowy modelu dla województw
Dobór poziomu nasycenia. Poziom nasycenia dla mo-
delu wojewódzkiego obliczono dla każdego województwa 
z osobna, uwzględniając dane prognostyczne je opisujące. 
Ze względu na ograniczoną dostępność danych prognostycz-
nych zdecydowano się wykorzystać podstawową daną staty-
styczną, jaką jest prognozowana liczba mieszkańców, z której 
wyznaczono pochodne zmienne takie jak: gęstość zaludnie-
nia, stopień zurbanizowania wyrażany liczbą mieszkańców 
zamieszkałych w miastach. Do analiz wykorzystano wartości 
powyższych zmiennych dla roku 2050, przyjmując ten rok 
jako rok nasycenia motoryzacyjnego (na podstawie obecnych 
trendów).

Trendy rozwoju wskaźnika motoryzacji zbadano na pod-
stawie danych historycznych z lat od roku 1998 (podział na 
16 województw) do 2015. Trendy te zobrazowano na rysun-
ku 3, na którym wyróżniono trzy poziomy trendu uzależnio-
ne od szeroko pojętych warunków rozwoju motoryzacji.

Zarówno dla modeli opisujących poziom motoryzacji 
w pojazdach ogółem, jak i pojazdach osobowych najlepsze 
dopasowanie osiągnięto poprzez funkcję Gompertza. 
Jednocześnie analiza statystyczna wykazała niską istotność 
statystyczną dla zmiennych gęstość zaludnienia DP oraz 
stopień bezrobocia UE, jednak wysoką istotność poziomu 
zurbanizowania UL. Z uwagi na wysoki stopień dopasowa-
nia modelu bazującego na dwóch zmiennych (GDPPC 
i UL) uznano go za wystarczający.

Dokonując zestawienia prognozowanej gęstości zalud-
nienia, poziomu urbanizacji oraz wartości wynikających 
z trendu rozwoju motoryzacji, sformułowano następujące 
zależności pozwalające na oszacowanie poziomu nasycenia 
wskaźnika motoryzacji dla pojazdów ogółem (4). W wy-
znaczonych wzorach, ze względu na zauważalne zróżnico-
wanie poziomu motoryzacji przy zbliżonych wartościach 
gęstości zaludnienia DP i poziomu urbanizacji UL, zastoso-
wano dodatkową zmienną, którą opisano jako wskaźnik 
warunków rozwoju motoryzacji CMD. Wartości dla tego 
wskaźnika przypisano dla trzech klas warunków rozwoju 
motoryzacji, dla których zaobserwowano odmienny trend 
rozwoju motoryzacji. Na warunki rozwoju motoryzacji 
wpływać może wiele zewnętrznych czynników jakościo-
wych, do których jako najważniejszą należy zaliczyć polity-
kę transportową. Podział na trzy grupy, wraz z wartościami 
wskaźnika CMD przedstawiono w tabeli 2.

(4)

Rys. 3. Trendy rozwoju wskaźnika motoryzacji – poziom wojewódzki – pojazdy ogółem 

 Podział województw względem wartości zmiennej CMD  
– warunki rozwoju motoryzacji

Klasa warunków 
rozwoju  

motoryzacji
Województwa należące do klasy

Wartość  
współczynnika 
CMD do klasy

złe podkarpackie, warmińsko-mazurskie, mazowiec-
kie, dolnośląskie, podlaskie 0.94

przeciętne śląskie, lubelskie, małopolskie, świętokrzyskie, 
kujawsko-pomorskie, pomorskie, łódzkie 1.01

dobre lubuskie, opolskie, wielkopolskie 1.07

Tabela 2
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Dobór zmiennych niezależnych. Wykorzystując zbu-
dowaną bazę danych, wykonano badania zależności pomię-
dzy zmiennymi zależnymi i zmienną niezależną. Na pozio-
mie wojewódzkim do analizowanych zmiennych z uwagi na 
dostępność danych zaliczono:

•	 Produkt Krajowy Brutto na mieszkańca (GDPPC) 
[tys. ID],

•	 gęstość zaludnienia (DP) [100 mieszk./km2],
•	 poziom urbanizacji (UL) – udział mieszkańców 

mieszkających w miastach [-],
•	 udział gruntów rolnych (SAA) [-],
•	 wskaźnik bezrobocia (UE) [-].
 
Powyższe zmienne poddano analizie korelacji w skali li-

niowej, wykładniczej i logarytmicznej, która nie wykazała 
wysokiego stopnia korelacji pomiędzy zmiennymi niezależ-
nymi. Ponadto uzyskane wyniki potwierdziły badania 
przedstawione w źródłach literatury, wskazujące na dużą 
zależność poziomu motoryzacji od Produktu Krajowego 
Brutto na mieszkańca. Zmienne te wykorzystano w dal-
szych analizach doboru funkcji.

Dobór funkcji aproksymującej dane rzeczywiste. 
Celem osiągnięcia możliwie najdokładniejszego oszacowa-
nia poziomu motoryzacji z wykorzystaniem powyższych 
zmiennych oraz funkcji opisanych w poprzednim rozdziale 
wykonano badania doboru parametrów tych funkcji. Do 
tego celu wykorzystano uogólnioną regresję liniową i nieli-
niową oraz pakiet oprogramowania STATISTICA. Łącznie 
przeanalizowano około 50 wariantów funkcji i zmiennych. 
Poniżej przedstawiono wyniki funkcji (5), dla której uzy-
skano największą zgodność wyników funkcji z wartościami 
rzeczywistymi. Na podstawie wyników wykonanych analiz 
stwierdza się, że najistotniejszą zmienną opisującą zmiany 
poziomu wskaźnika motoryzacji jest Produkt Krajowy 
Brutto na mieszkańca GDPPC, określający poziom i dyna-
mikę zmian wskaźnika motoryzacji. Druga z uwzględnio-
nych zmiennych – poziom urbanizacji UL – różnicuje po-
ziom motoryzacji, odwzorowując zjawisko malejącego po-
ziomu motoryzacji w obszarach o wyższym udziale ludności 
zamieszkałej w miastach. Wyniki aproksymacji dla analizo-
wanej funkcji (5) z wartościami i oceną parametrów przed-
stawiono w tabeli 3.

Zarówno dla modeli opisujących poziom motoryzacji 
w pojazdach ogółem, jak i pojazdach osobowych najlepsze 
dopasowanie osiągnięto poprzez funkcję Gompertza. 
Jednocześnie analiza statystyczna wykazała, niską istotność 

statystyczną dla zmiennych gęstość zaludnienia DP oraz 
stopień bezrobocia UE, jednak wysoką istotność poziomu 
zurbanizowania UL. Z uwagi na wysoki stopień dopasowa-
nia modelu bazującego na dwóch zmiennych (GDPPC 
i UL) uznano go za wystarczający.

Wyniki regresji nieliniowej dla funkcji (8)

R2=0.86 Ocena Błąd std. t p
Dolna 

granica 
ufności

Górna 
granica 
ufności

b0 -1.24446 0.080505 -15.4582 0.000000 -1.40311 -1.08581

b1 -0.07161 0.002109 -33.9578 0.000000 -0.07576 -0.00675

b3 0.34561 0.109277 3.1627 0.001782 0.13025 0.56096

Tabela 3

(3)

Rys. 4. Wojewódzki model poziomu motoryzacji dla pojazdów ogółem – zróżnicowanie wzglę-
dem poziomu nasycenia 

Rys. 5. Wojewódzki model poziomu motoryzacji dla pojazdów ogółem – zróżnicowanie wzglę-
dem poziomu nasycenia 

Rys. 6. Weryfikacja zgodności wyników modelu z danymi historycznymi 
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Wnioski i rekomendacje
Uzyskane wyniki przeprowadzonych studiów i analizy upo-
ważniają do sformułowania następujących wniosków:
1. Liczba pojazdów rośnie wraz ze wzrostem potencjału 

ekonomicznego kraju. Wraz ze wzrostem liczby pojaz-
dów zmienia się struktura floty pojazdów. Wzrost po-
ziomu motoryzacji na obszarze kraju lub regionu mie-
rzony jest za pomocą liczby pojazdów lub wskaźników 
motoryzacji będących miarą stopnia dostępności pojaz-
dów dla mieszkańców zamieszkujących analizowany ob-
szar. Poziom motoryzacji zależy od wielu czynników: 
ekonomicznych, społecznych, przestrzennych, transpor-
towych. 

2. Zauważyć można duże zróżnicowanie w poziomie 
wskaźnika motoryzacji pomiędzy krajami, regionami, 
podregionami. Przebieg zmian tych wskaźników w wy-
branym obszarze (kraju, regionie, podregionie) następu-
je zgodnie z teorią rozwoju systemów nasycających się 
lub z teorią ewolucji adaptacyjnej tj. systemu samoregu-
lującego się. Początkowy wzrost wykładniczy, potem 
przejście przez punkt przegięcia i zmierzanie do asymp-
toty wyznaczonej przez poziom nasycenia motoryzacyj-
nego analizowanego obszaru.

3. Dla potrzeb szacowania i prognozowania poziomu mo-
toryzacji prowadzi się modelowanie liczby pojazdów dla 
potrzeb organizacji międzynarodowych, rządów po-
szczególnych krajów, firm produkujących samochody, 
firm paliwowych, firm ubezpieczeniowych itp. W wielu 
krajach opracowano narodowe modele prognozowania 
liczby pojazdów, wykorzystując modele zmian wskaźni-
ka motoryzacji. Niestety w Polsce brakowało tego typu 
modelu, który mógłby być stosowany powszechnie do 
prognozowania liczby pojazdów, zarówno w krótkich, 
jak i długich przedziałach czasu na poziomie kraju i wo-
jewództwa. 

4. Opracowanie modelu szacowania wskaźnika motoryza-
cji MR wymaga rozwiązania następujących problemów: 
określenia poziomu nasycenia motoryzacją analizowa-
nego obszaru, doboru funkcji zmian poziomu motory-
zacji, identyfikacji i doboru zbioru czynników wpływa-
jących na zmianę poziomu motoryzacji.

5. Poziom nasycenia motoryzacją analizowanego obszaru 
dla warunków polskich najlepiej opisuje model potęgo-
wy uwzględniający wpływ gęstości zaludnienia DP, po-
ziomu urbanizacji UL i wskaźnik warunków rozwoju 
motoryzacji CMD.

6. Przebiegi rzeczywistych zmienności wskaźnika moto-
ryzacji MR wskazują na essowy przebieg funkcji aprok-
symującej dane rzeczywiste, tzn. po początkowym 
okresie wzrostu krzywej zależności następuje jej prze-
gięcie, a potem proces stopniowego wygaszania przy-
rostu. Z przeprowadzonych analiz wynika, że najlepiej 
tę zależność opisuje funkcja Gompertza, uwzględnia-
jąca jednostkowy produkt krajowy brutto GDPPC 
jako miarę rozwoju społeczno-gospodarczego analizo-
wanego obszaru, oraz udział ludności zamieszkałej 
w miastach UL.

7.  Im większa gęstość mieszkańców i im większy poziom 
urbanizacji obszaru, tym mniejszy wskaźnik motoryza-
cji, co wynika między innymi z krótszych podróży w ob-
szarach zurbanizowanych i związanym z tym częstszym 
wyborem alternatywnego środka transportu.

8.  Występuje duże zróżnicowanie poziomu wskaźnika mo-
toryzacji na różnych analizowanych obszarach (kraj, wo-
jewództwo, podregion, powiat). Niezbędne zatem jest 
stosowanie różnych modeli, pozwalających na szacowa-
nie wskaźnika motoryzacji na każdym z tych obszarów.

9.  Przeprowadzone studia i analizy uwidoczniły braki 
w dostępnych bazach i sposobach gromadzenia danych: 
(a) czym niższy podział terytorialny tym mniejsza do-
stępność danych w ramach GUS; (b) zmiany admini-
stracyjne oraz metodologiczne wpływają na zachwianie 
ciągłości dostępu do danych; (c) zmiany administracyj-
ne oraz metodologiczne mogą wpływać na wartości da-
nych i przyczynić się do niewłaściwego wyciągania 
wniosków (przypadek Berlina).

10. W badaniach bazowano na danych dotyczących liczby 
zarejestrowanych pojazdów udostępnianych przez GUS. 
Z uwagi na podważanie w ostatnich latach w mediach, 
publikacjach i konferencjach wiarygodności występują-
cych w bazach GUS i CEPiK wartości liczby zarejestro-
wanych pojazdów, w celu zwiększenia wiarygodności 
modeli zalecana jest weryfikacja danych źródłowych 
oraz weryfikacja i w przypadku zaistnienia takiej ko-
nieczności ponowna kalibracja parametrów zbudowa-
nych modeli.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono metodykę tworzenia makro-
symulacyjnego modelu systemu transportowego obejmującego obszar 
Kielc oraz gmin ościennych, wchodzących w skład Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego (KOF). Model ten został opracowany na podstawie wy-
ników Kompleksowych Badań Ruchu przeprowadzonych w Kielcach 
w 2015 roku, co pozwoliło na stworzenie aktualnego i kompleksowego 
modelu czterostadiowego podróży, odwzorowującego specyfikę podró-
ży na terenie miasta. W ramach rozszerzenia modelu podróży o ruch 
źródło-docelowy oraz tranzytowy wykorzystano dostępne bazy danych, 
w tym np. informacje o dojazdach do pracy gromadzone przez GUS, co 
było istotne dla dokładniejszego odwzorowania podróży aglomeracyj-
nych w obszarze KOF. W pracy przedstawiono szczegółowy opis i para-
metryzację poszczególnych etapów budowy modeli popytu i sieci trans-
portowej, co może stanowić cenny materiał opisujący specyfikę podróży 
w miastach podobnej wielkości w Polsce – także w kontekście obecnie 
zachodzących zmian w zachowaniach komunikacyjnych i procesów de-
mograficznych. Przedstawiono także wyniki opracowanych modeli pro-
gnostycznych dla lat 2025 i 2035, uwzględniających planowane zmiany 
w układzie transportowym w najbliższych latach – a wnioski z tych 
analiz mogą dostarczać ważnych przesłanek do kształtowania przyszłej 
strategii rozwoju transportu w obszarze Kielc i KOF.
Słowa kluczowe: Kielce, Kielecki Obszar Funkcjonalny, makrosymu-
lacja, modelowanie podróży, Kompleksowe Badania Ruchu.

Makrosymulacyjny model transportowy 
miasta Kielce oraz Kieleckiego obszaru 
Funkcjonalnego1

Wprowadzenie
W procesie planowania sieci transportowych podstawowe 
i kluczowe narzędzie analityczne stanowią modele trans-
portowe, które pozwalają na odwzorowanie symulacyj-
ne systemów transportowych oraz szeregu zachodzących 
w nich zależności i interakcji. Modele te, opracowywane na 
podstawie szerokiej bazy danych wejściowych – danych de-
mograficznych i socjoekonomicznych, informacji GIS, ba-
dań dot. zachowań komunikacyjnych i przepływu podróży, 
pomiarów terenowych itd. – stanowić powinny możliwie 
wiarygodny i dokładny obraz funkcjonowania systemu 
transportowego w stanie istniejącym. Dzięki temu możliwe 
jest dalsze wykorzystanie ich jako cennego narzędzia ana-
litycznego w prognozowaniu przyszłego funkcjonowania 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację: M. Pyzik 50%, A. Drabicki 
30%, M. Bauer 10%, A. Szarata 10%.

systemu w wyniku reakcji popytu (tj. zapotrzebowania na 
podróże) na zmiany w strukturze urbanistycznej podaży (tj. 
sieci transportowej). 

Badania nad rozwojem modeli transportowych trwają 
już od kilkudziesięciu lat, a wraz z rozwojem narzędzi obli-
czeniowych i symulacyjnych wzrasta coraz bardziej przy-
datność – i także konieczność – stosowania takich modeli 
w planowaniu systemów transportowych, zarówno w uję-
ciu długofalowym (tj. na szczeblu strategicznym), jak i dla 
potrzeb bieżącego planowania operacji (tj. na szczeblu tak-
tycznym). Według zaleceń Niebieskiej Księgi JASPERS [1] 
modele symulacyjne powinny być współcześnie wykorzy-
stywane w ocenie efektywności wszelkich inwestycji trans-
portowych, które mogą mieć istotne (widoczne) znaczenie 
dla długofalowego funkcjonowania systemu. Wyniki uzy-
skanych obliczeń symulacyjnych stanowią podstawę dalszej 
analizy kosztów i korzyści, a w konsekwencji przesądzają 
o ostatecznej efektywności ekonomicznej lub funkcjonalnej 
danej inwestycji.

W niniejszym artykule przedstawiono opis prac nad 
opracowaniem modelu makrosymulacyjnego dla miasta 
Kielce oraz Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, który 
został stworzony w 2016 roku na bazie najnowszych wyni-
ków badań ruchu oraz aktualnych danych wejściowych. 

Wykorzystanie narzędzi symulacyjnych i danych wejściowych 
do budowy modelu transportowego Kielc i KoF
W powszechnej praktyce planowania transportowego wy-
korzystuje się modele analityczne opisujące system trans-
portu na poziomie tzw. makroskopowym [2], tj. na pozio-
mie szczegółowości wystarczającym dla weryfikacji z da-
nymi pomiarowymi oraz dla celów strategicznego progno-
zowania i planowania. W ogólnym ujęciu odwzorowanie 
systemu transportowego w modelach symulacyjnych moż-
na rozdzielić na 2 zasadnicze elementy, opisujące elementy 
popytu (tj. model podróży) oraz podaży transportowej (tj. 
model sieci). Model podaży stanowi odwzorowanie sieci 
transportowej – tj. sieci drogowej, sieci transportu zbio-
rowego – w formie sparametryzowanego i skierowanego 
grafu matematycznego, składającego się z węzłów połączo-
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nych odcinkami. Model popytu stanowi z kolei matema-
tyczny opis modelu generacji i przepływu podróży w sieci 
transportowej, a w powszechnej praktyce jest on opisany za 
pomocą tzw. algorytmu czterostadiowego [3], który obej-
muje następujące etapy: generację podróży, rozkład prze-
strzenny podróży, podział zadań przewozowych i rozkład 
ruchu na sieć. Wynikiem analiz symulacyjnych jest rozkład 
modelu podróży na model sieci transportowej, w którego 
rezultacie otrzymuje się obraz przepływu potoków ruchu 
(drogowego, pasażerskiego) oraz parametry wyjściowe opi-
sujące stan i funkcjonowanie sieci – tj. czasy (prędkości) 
podróży, obciążenie elementów systemu transportowego, 
informacje o warunkach ruchu w sieci itd. 

Opisana powyżej metodyka budowy modeli makrosy-
mulacyjnych pozwala na stworzenie narzędzia, dzięki któ-
remu możliwe jest prognozowanie i symulowanie zmian, 
jakie mogą zajść w funkcjonowaniu układu transportowego 
w zależności od zmian w parametrach demograficznych, 
społeczno-ekonomicznych, danych dot. zagospodarowania 
przestrzennego itp. Współcześnie modele makrosymula-
cyjne są już coraz powszechniej opracowywane w średnich 
i dużych miastach w Polsce, a także na poziomie regional-
nym czy wojewódzkim. Ważnym aspektem jest wykorzy-
stanie aktualnych i wysokiej jakości danych wejściowych 
w budowie modeli transportowych, a zwłaszcza Komplek-
sowe Badania Ruchu (KBR), które stanowią kluczowe źró-
dło informacji o bieżących zachowaniach komunikacyjnych 
w mieście czy regionie [4], [5].

Model transportowy miasta Kielce oraz przyległego ob-
szaru KOF, opisany w niniejszym artykule, został opraco-
wany w 2016 roku w ramach Planu Mobilności dla obszaru 
miasta Kielce oraz KOF [6], a rozwijany był w ramach prac 
jednego ze współautorów [7]. Wykorzystano szereg danych 
wejściowych, które pozwoliły na szczegółowe odwzorowa-
nie modelu sieci i modelu podróży (np. dane GUS [9], dane 
z systemu informacji przestrzennych miasta Kielce), a do 
opracowania modelu wykorzystano oprogramowanie ma-
krosymulacyjne VISUM niemieckiej firmy PTV AG [10]. 
W rezultacie prac stworzono model transportowy, który 
stanowi dokładne i aktualne narzędzie pozwalające na ana-
lizę symulacyjną systemu transportowego na terenie miasta 
Kielce oraz otaczającej aglomeracji (Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego).

W opracowaniu modelu transportowego bardzo ważnym 
źródłem informacji były Kompleksowe Badania Ruchu prze-
prowadzone w Kielcach w 2015 roku. [8] Badania te stano-
wiły szeroką i przydatną bazę informacji nt. obecnych za-
chowań komunikacyjnych mieszkańców Kielc, typowego 
obrazu przepływu podróży w mieście, a także pozwalały na 
analizę czynników determinujących podróże wykonywane 
poszczególnymi środkami transportu na terenie Kielc. 
Wyniki badań KBR są podstawą do opracowania matema-
tycznego modelu podróży (popytu transportowego) w mie-
ście, a wśród najbardziej istotnych informacji opisujących 
specyfikę podróży wykonywanych przez mieszkańców 
Kielc (wg stanu na 2015) można wymienić następujące 
aspekty:

•	 motywacje podróży: 34% podróży wykonywanych 
w ciągu doby to podróże w relacji dom-praca-dom 
(DPD); 9% to podróże w relacji dom-nauka-dom 
(DND); 52% stanowią podróże w relacji dom-inne-
-dom (DID), a 5% to podróże niezwiązane z domem 
(NZD);

•	 największa liczba rozpoczynanych podróży (na godz.) 
w ciągu doby przypada: w szczycie porannym na 
godz. 7–8 (szacowana liczba około 40 000 podr./
godz.), a w szczycie popołudniowym na godz. 15–16 
(około 36 500 podr./godz.);

•	 podział zadań przewozowych w podróżach miejskich: 
34,0% to podróże piesze; 42,0% to podróże wykony-
wane samochodem (tj. 33% jako kierowca, a 9% jako 
pasażer); udział środków transportu zbiorowego wy-
nosi około 22,2% (z czego na miejską komunikację 
autobusową przypada około 21,5%, a komunikację 
mikrobusową około 0,6% podróży; uwagę zwraca 
praktycznie znikomy udział komunikacji szynowej); 
udział podróży rowerowych wynosi około 1,2% 
wszystkich podróży w mieście;

•	 wyniki KBR dostarczają także potwierdzenia, że licz-
ba samochodów osobowych w gospodarstwie domo-
wym ma zdecydowany wpływ na wybierany środek 
transportu (tabela 1) – wyraźne są różnice zwłaszcza 
w przypadku gospodarstw nie posiadających własne-
go samochodu;

•	 średni czas podróży mieszkańców Kielc wynosi 24 
minuty; podróże piesze trwają średnio 15 minut, po-
dróże samochodami osobowymi – 23 minuty, a miej-
ską komunikacją zbiorową – 39 minut (w tym wy-
padku wynika to z uwzględnienia m.in. czasów dojść 
oraz czasów przesiadki); wartość średnia czasu podró-
ży zmienia się bardzo nieznacznie tylko w trakcie 
szczytu popołudniowego, kiedy to wzrasta do 28 mi-
nut – a w szczycie porannym pozostaje w zasadzie 
bez zmian.

Wpływ liczby samochodów w gosp. domowym  
na podział zadań przewozowych

Liczba samochodów 
osobowych w gospo-
darstwie domowym

Podział zadań przewozowych wg deklaracji respondentów [%]

pieszo rower transport 
indywidualny

transport 
zbiorowy

0 (brak) 52,2% 2,3% 10,6% 34,9%

1 29,4% 0,9% 50,6% 19,1%

2 (lub więcej) 20,8% 0,6% 65,4% 13,2%

Źródło: KBR Kielce z 2015 r. [8]

Tabela 1

odwzorowanie modelu podaży
W ramach modelu podaży dokonano odwzorowania – w for-
mie wcześniej już opisanego grafu węzłów i odcinków – sieci 
drogowej na obszarze Kielc oraz gmin wchodzących w skład 
KOF. Zakodowany model sieci drogowej obejmuje wszyst-
kie drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, a także ważniej-
sze drogi gminne (tj. z pewnym uproszczeniem dla obszaru 
gmin ościennych). W modelu sieci drogowej założono szcze-
gółową parametryzację sieci drogowej z podziałem na około  



TransporT miejski i regionalny 03 2018

20

35 kategorii odcinków (LinkTypes). Przy różnicowaniu i kla-
syfikacji kategorii odcinków kierowano się głównie kryteria-
mi klasy funkcjonalno-technicznej, stopnia dostępności oraz 
charakteru zagospodarowania otoczenia (drogi w obszarze 
i poza obszarem zabudowy); jako oddzielne kategorie wy-
różniono także łącznice w obrębie węzłów drogowych oraz 
odcinki specjalne przeznaczone tylko dla pojedynczych sys-
temów transportowych, np. linie kolejowe, łączniki piesze, 
jezdnie autobusowe. Każda kategoria LinkType charaktery-
zuje się parametrami opisującymi: przepustowość, maks. 
prędkość w ruchu swobodnym oraz dopuszczone do ruchu 
podsystemy transportu drogowego i zbiorowego. Dla od-
cinków przeznaczonych dla ruchu drogowego przypisano 
funkcje oporu odcinka, które opisują matematyczną za-
leżność pomiędzy wzrostem natężeniem ruchu a spadkiem 
prędkości przejazdu – tzw. funkcje VDF (volume-delay func-
tion) [11]. W opracowanym modelu wykorzystano funk-
cje VDF kategorii BPR2, które pozwalają zamodelować 
większy przyrost kary czasowej (tj. spadek prędkości) po 
przekroczeniu nominalnej granicy przepustowości odcinka. 
Dodatkowo dokonano przypisania prędkości minimalnej na 
odcinkach sieci drogowej – jest to zabieg techniczny, który 
pozwala na uniknięcie ewentualnego błędu mogącego wy-
stąpić w algorytmie makrosymulacyjnym, gdzie w wyniku 
zaokrąglenia wartości straty czasu oszacowane na bardzo 
krótkich odcinkach sieci (o długości rzędu 50–100 metrów) 
mogą rażąco zniekształcić statystyki końcowe dot. pracy 
przewozowej i pracy eksploatacyjnej. Szczegółową parame-
tryzację modelu sieci drogowej wraz z opisem funkcji oporu 
odcinków zestawiono w [6] oraz [7].

W dalszej kolejności w modelu sieci dokonano odwzo-
rowania układu połączeń transportu zbiorowego na obsza-
rze Kielc oraz gmin KOF. W pierwszej kolejności oznaczało 
to uzupełnienie powyżej opisanego grafu sieci o układ połą-
czeń autobusowych i kolejowych wraz z lokalizacją punk-
tów dostępności, tj. stacji kolejowych oraz dworców i przy-
stanków autobusowych. Model podaży transportu zbioro-
wego uwzględniał wszystkie gałęzie transportu oferujące 
przewozy pasażerskie na terenie Kielc i gmin KOF – wg 
stanu aktualnego na pierwszą połowę 2016 roku, tj.:

•	 transport autobusowy miejski i podmiejski organizo-
wany przez ZTM Kielce;

•	 transport mikrobusowy działający na obszarze KOF, 
obsługujący przewozy pasażerskiego pomiędzy mia-
stem Kielce a gminami ościennymi;

•	 transport kolejowy regionalny i dalekobieżny rozu-
miany jako połączenia realizowane przez przewoźni-
ka POLREGIO oraz PKP Intercity.

W kodowaniu punktów zatrzymań linii autobusowych 
i mikrobusowych uwzględniono szczegółową lokalizację 
(pojedynczych) punktów przystankowych na obszarze mia-
sta Kielce, a na obszarze gmin ościennych KOF dokonano 
tego w sposób bardziej zagregowany, tj. na poziomie waż-
niejszych węzłów przystankowych. W dalszym kroku wpro-
wadzone przebiegi linii autobusowych, mikrobusowych i ko-
lejowych zostały uzupełnione o profile czasów przejazdu, 

które odzwierciedlają prędkości komunikacyjne założone 
w rozkładach jazdy – przy czym prędkości komunikacyjne 
wprowadzano i weryfikowano na poziomie kategorii odcin-
ków LinkTypes, a nie pojedynczych linii. Następnie dla po-
szczególnych linii transportu zbiorowego dokonano odwzo-
rowania rozkładów jazdy na poziomie pojedynczych kursów 
(tzw. timetable-based model) dla typowego dnia roboczego 
w szczycie porannym (6:00–9:00) oraz szczycie popołudnio-
wym (14:00–17:00). Dla linii autobusowych ZTM Kielce 
oraz połączeń kolejowych wprowadzono wszystkie kursy 
w tych godzinach wg dokładnych godzin odjazdu zawar-
tych w rozkładach jazdy (wg stanu aktualnego na pierwszą 
połowę 2016 roku). W kodowaniu linii mikrobusowych do-
konano agregacji wszystkich zidentyfikowanych połączeń 
do kilkunastu korytarzy, dla których wprowadzono kursy 
(odjazdy) wg średniej częstotliwości kursowania w godzinie.

Obszar modelu sieci został podzielony na rejony komuni-
kacyjne (tj. obszary o jednorodnych zachowaniach i cechach 
komunikacyjnych), które będą stanowić zasadniczy punkt 
odniesienia dla modelu popytu. Podział obszaru miasta 
Kielce miał charakter bardziej szczegółowy, a w jego wyniku 
wyznaczono w sumie 175 rejonów wewnątrzmiejskich. 
Oprócz tego w modelu zdefiniowano 16 rejonów zewnętrz-
nych odpowiadającym poszczególnym gminom wchodzą-
cym (poza Kielcami) w skład KOF; a także 28 wlotów ze-
wnętrznych, które odnoszą się do poszczególnych dróg kra-
jowych, dróg wojewódzkich i linii kolejowych przecinających 
granicę (zakres) obszaru opracowania modelu.

Odwzorowanie modelu popytu
Model popytu dla miasta Kielce oraz gmin KOF składa się 
z modelu pasażerskiego oraz modelu ruchu towarowego. 
Model popytu jest opisany w formie macierzy źródło-cel, któ-
ra określa liczbę podróży – wykonywanych danym środkiem 

Rys. 1. Wyniki symulacji modelu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego – potoki ruchu samo-
chodowego [poj./godz.] w szczycie porannym w modelu bazowym 2016 r.
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transportu i w danej jednostce czasu – dla każdej możliwej 
relacji podróży pomiędzy dwoma danymi rejonami komu-
nikacyjnymi (tj. źródłem i celem podróży). Modele podróży 
zostały opracowane zgodnie z (opisaną powyżej) procedu-
rą czterostadiową, a także z rozróżnieniem formuł generacji 
i rozkładu podróży wg kategorii: podróży miejskich (we-
wnątrz miasta Kielce), podróży źródłowych i docelowych (po-
między Kielcami a gminami KOF oraz pomiędzy gminami 
KOF) oraz podróży tranzytowych (zewnętrznych, tj. których 
zarówno źródło, jak i cel znajdują się poza obszarem anali-
zy). W niniejszym rozdziale przedstawiono najważniejsze ele-
menty i parametry modelu popytu, które w sposób bardziej 
szczegółowy zostały opisane w pracach [6], [7]. Model popy-
tu został przygotowany na podstawie danych wejściowych z:

•	 Kompleksowych Badań Ruchu, przeprowadzonych 
na terenie miasta Kielce w 2015 roku przez firmę Ru-
bika Konsulting [8] – podstawowe źródło informacji 
do opracowania modelu podróży miejskich i formuł 
modelu czterostadiowego;

•	 danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 
roku dot. dojazdów do pracy [12] – wykorzystane do 
opracowania modelu podróży w obszarze KOF oraz 
aktualizacji modelu podróży miejskich; 

•	 zbiorów miejskiego systemu informacji przestrzennej 
i danych GIS udostępnionych przez miasto Kielce – 
źródło informacji o zmiennych objaśniających dla 
każdego rejonu komunikacyjnego miasta Kielce (de-
mografia, zagospodarowanie przestrzenne, informa-
cje ekonomiczno-gospodarcze itd.);

•	 w opracowaniu modelu ruchu towarowego – wnioski 
z analiz prowadzonych w ramach rozprawy doktor-
skiej [13], [15];

•	 wyników Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 roku 
[14] udostępnionych przez GDDKiA – wykorzysta-
ne do opracowania więźby podróży tranzytowych.

Pierwszym etapem w obliczeniach modelu ruchu pasa-
żerskiego jest generacja podróży. Na tym etapie szacowane 
są wielkości potencjałów ruchotwórczych, tj. podróży roz-
poczynających się (produkcja) i kończących się (atrakcja) 
w danym rejonie komunikacyjnym w jednostce czasu. 
Podstawowym zestawem danych są tutaj zmienne obja-
śniające dla każdego rejonu komunikacyjnego, którymi są 
dane demograficzne (liczba ludności, liczba aktywnych za-
wodowo, liczba uczących się) oraz informacje o strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej (liczba miejsc pracy, liczba 
miejsc w szkołach i na uczelniach, struktura wykorzystania 
powierzchni zabudowy) dla danego rejonu. W szacowaniu 
liczby podróży pod uwagę brany jest także współczynnik 
ruchliwości, który wg wyników KBR w Kielcach w 2015 
roku wynosił średnio 2,12 podróży2/dobę na każdego 
mieszkańca miasta. Następnie potencjały ruchotwórcze są 
szacowane jako funkcja (w formie regresji liniowej) zmien-
nych objaśniających, z podziałem na motywacje podróży – 
przyjęto tutaj rozróżnienie na 7 motywacji, wykorzystywa-
ne powszechnie w praktyce modelowania transportowego. 
Określono także współczynniki przeliczeniowe liczby po-
dróży z wartości dobowych na zidentyfikowaną w bada-
niach KBR godzinę szczytu porannego, która przypada na 
godz. 7:00–8:00. Wynikowe formuły generacji podróży 
dla modelu popytu Kielc przedstawiono w tabeli 2. Można 
zauważyć, że uzyskane wyniki zgodności z ankietami KBR 
są na bardzo dobrym poziomie i to nawet w przypadku mo-
tywacji dość „trudnych” w modelowaniu, takich jak np. 
dom-nauka-dom czy podróże niezwiązane z domem: współ-
czynniki determinacji wahają się w przedziale 0,78–0,97. 
Przyczyny dla tak wysokich współczynników determinacji 
należy upatrywać przede wszystkim w wysokiej jakości da-
nych wejściowych: wysokiej jakości badań ankietowych [8], 

2 W podróżach uwzględniono również podróże piesze.

Wzory na generację podróży wewnętrznych w rejonach miejskich Kielc
Motywacja Produkcja – wzór R2 Atrakcja – wzór R2

DPD
dom-praca 0,523949*[LUD_19-65_All] 0,97 0,736384*[McaPracy] 0,94

praca-dom 0,685296*[McaPracy] 0,94 0,493409 * [LUD 19-65_All] 0,98

DND

dom-nauka
(uczniowie) 1,16344*[LUD_13-18] 0,97 0,357822*[McaSzkoly_GimnLic] 0,80

nauka-dom
(uczniowie) 0,348792*[McaSzkoly_GimnLic] 0,80 1,12539*[LUD_13-18] 0,96

dom-nauka
(studenci) 0,474978*[LUD_19-24_All] 0,80 0,360426*[McaSzkoly_StudDzienne] 0,96

nauka-dom
(studenci) 0,3078*[McaSzkoly_StudDzienne] 0,96 0,428133*[LUD_19-24_All] 0,83

DID
dom-inne 0,570474*[LUD] 0,89 0,354743*[LUD] + 0,499156*[McaPracy] 0,81

inne-dom 0,217248*[LUD] + 0,537618*[McaPracy] 0,78 0,449771*[LUD] 0,91

NZD niezwiązane
z domem

0,0363961*[LUD] + 0,0981901*[McaPracy] + 0,16356*[McaSzkoly_StudDzienne] 
+ 0,164052*[McaSzkoly_GimnLic] 0,90 0,197133*[McaPracy] + 0,0352469*[LUD] 0,78

oznaczenia skrótów:
• [LUD] – ludność ogółem, wraz z niezameldowanymi
• [LUD_13-18] – ludność w wieku 13-18 lat
• [LUD_19-24_All] – ludność w wieku 19-24 lat, wraz z niezameldowanymi
• [LUD_19-65_All] – ludność w wieku 19-65 lat, wraz z niezameldowanymi 
• [McaPracy] – liczba miejsc pracy w przedsiębiorstwach zatrudniających pow. 9 osób
• [McaSzkoly_GimnLic] – liczba miejsc w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (bez szkół wyższych i policealnych)
• [McaSzkoly_StudDzienne] – liczba miejsc na studiach stacjonarnych oraz w szkołach policealnych

Źródło: opracowanie własne na podst. KBR Kielce z 2015 r. [1]

Tabela 2



TransporT miejski i regionalny 03 2018

22

a także wysokiej jakości zbiorów dostarczonych przez mia-
sto Kielce do wyznaczenia zmiennych objaśniających. 
Wpływ na uzyskane wyniki mogły mieć też z pewnością 
stosunkowo duże rejony komunikacyjne wykorzystane 
przy badaniu ankietowym, w którym badania wykonano 
w podziale miasta Kielce na 49 rejonów komunikacyjnych, 
co z kolei było podyktowane wielkością próby badawczej 
(n=2200 gospodarstw domowych).

Kolejnym etapem w czterostadiowym modelu popytu 
jest rozkład przestrzenny podróży. W tym kroku otrzymuje 
się więźbę (macierz) ruchu, która opisuje liczbę wykonywa-
nych podróży w każdej możliwej relacji źródło-cel, czyli po-
między dowolną parą rejonów komunikacyjnych. Rozkład 
przestrzenny podróży jest opisywany za pomocą tzw. funk-
cji oporu, która opisuje malejącą liczbę podróży wraz ze 
wzrostem odległości pomiędzy rejonami. W modelu trans-
portowym Kielc wyznaczono osobne funkcje oporu prze-
strzennego dla poszczególnych motywacji w postaci funkcji 
wykładniczej (1):

      (1)

gdzie: 
lij – odległość pomiędzy rejonem źródłowym i oraz 

docelowym j mierzona po sieci [km],
a, b, c – parametry funkcji oporu przestrzeni [-].

gdzie:
 – odległość pomiędzy rejonami źródłowym i oraz 

docelowym j mierzona po sieci [km];
a, c – parametry funkcji udziału podróży pieszych [-];
dmin – graniczna odległość, poniżej której 100% podróży 

odbywa się pieszo [km];
dmax – graniczna odległość, powyżej której 0% podróży 

odbywa się pieszo [km].

Tabela 3

Tabela 5

Tabela 4

Parametry funkcji rozkładu przestrzennego podróży  
w modelu transportowym Kielc i KOF

Zasięg podróży Motywacja podróży
Parametry funkcji oporu

R2

a b c

podróże
wewnętrzne
(Kielce – Kielce)

DPD (dom- praca-dom) 0,047 2,667 -0,951 0,93

DND (dom-nauka-dom) 0,113 0 -0,365 0,70

DID (dom-inne-dom) 0,066 1,223 -0,690 0,92

NZD (niezwiązane z domem) 0,100 -0,273 -0,224 0,83

podróże
źródłowo-docelowe
(Kielce – KOF)

wszystkie 0,0001 3,368 -0,229 0,70

źródło: opracowanie własne na podst. KBR Kielce z 2015 r. [8]

W następnym etapie modelu czterostadiowego nastę-
puje podział zadań przewozowych, czyli oszacowanie ma-
cierzy podróży wykonywanych poszczególnymi środkami 
transportowymi. Podział zadań przewozowych przebiega 
w 2 krokach: w pierwszym kroku z ogólnej macierzy po-
dróży wydzielane są podróże piesze. Wyniki badań KBR 
wykazały silną zależność pomiędzy długością podróży 
a udziałem podróży pieszych; dodatkowo zaobserwowano 
pewne różnice w udziale podróży pieszych w motywacji 
DND (dom-nauka-dom) w porównaniu z pozostałymi mo-
tywacjami. W wyniku tego zaproponowano następującą 
formułę oraz parametry wydzielania podróży pieszych (2):

     

(2)

 Parametry funkcji wydzielenia podróży pieszych w podróżach  
wewnętrznych Kielc

Motywacja podróży
Parametry funkcji wydzielenia podróży pieszych

Dmin Dmax a c

pozostałe 0,5 3,8 1,29457 0,597329

DND (dom-nauka-dom) 0,5 3,2 1,25000 0,433765

W drugim kroku podziału zadań przewozowych pozo-
stała macierz podróży pieszych, czyli tzw. podróży zmoto-
ryzowanych, rozdzielana jest na macierze podróży wykony-
wanych transportem indywidualnych oraz transportem 
zbiorowym. Wykorzystuje się tutaj następującą funkcję 
wydzielenia zadań przewozowych sparametryzowaną 
o wartości uzyskane w badaniach KBR (3)

     
 (3)

gdzie:
– udział podróży wykonywanych transportem in-

dywidualnym (tj. samochodem) w relacji podró-
ży z rejonu źródłowego i do docelowego j [-];

a, c – parametry funkcji podziału zadań przewozo-
wych [-];

  – czas podróży w obciążonym modelu sieci 
VISUM odpowiednio: transportem indywidu-
alnym (KI – macierz TTC) oraz transportem 
zbiorowym (KZ – macierz JRT) z rejonu źró-
dłowego i do docelowego j [min].

Źródło: opracowanie własne na podst. KBR Kielce z 2015 r. [8]

Parametry funkcji wydzielenia podziału zadań przewozowych  
w modelu transportowym Kielc i KOF

Zasięg podróży Motywacja 
podróży

Parametry funkcji podziału zadań przewozowych

a c

podróże wewnętrzne 
(Kielce – Kielce) pozostałe 0,85 -0,255

podróże źródłowo-do-
celowe (Kielce – KOF) wszystkie 0,80 -0,125

Źródło: opracowanie własne na podst. KBR Kielce z 2015 r. [8]

Wydzielenie zadań przewozowych z podróży zmotory-
zowanych przebiega w sposób iteracyjny, tj. po uzyskaniu 
macierzy ruchu i obciążeniu sieci ponownie wyliczane są 
macierze czasów przejazdu TTC i JRT, na podstawie któ-
rych szacowany jest znowu podział podróży zmotoryzowa-
nych. Procedura ta jest powtarzana 5-krotnie aż do uzyska-

ijl
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nia stabilnego rozkładu liczby podróży pomiędzy macierze 
transportu indywidualnego oraz zbiorowego – wówczas 
sumaryczny podział podróży miejskich na środki transpor-
tu indywidualnego i zbiorowego w modelu symulacyjnym 
(udział KI: 62%) jest w przybliżeniu równy wartościom 
empirycznym uzyskanym w KBR (udział KI: 63%). 

Udział podróży komunikacją indywidualną (zbiorową) 
jest obliczany jako funkcja ilorazu czasów podróży poszcze-
gólnymi systemami transportu w danej relacji podróży ij. 
Wyjątek stanowi tutaj motywacja podróży miejskich zwią-
zanych z nauką (DND), jako że wśród uczniów i studentów 
nie znaleziono istotnego wpływu czasu podróży na wybór 
danego środka transportu – stąd też zdecydowano się na 
zastosowanie stałego podziału zadań przewozowych (udział 
KI w podróżach w motywacji DND: 28% wśród uczniów 
oraz 20% wśród studentów). Jest to zależność, którą moż-
na obserwować w wynikach badań ruchu w innych mia-
stach Polski (np. Warszawskim Badaniu Ruchu z 2015 
roku [7]). Analogicznie obserwuje się, że dla podróży źró-
dłowo-docelowych podział zadań przewozowych jest mniej 
wrażliwy na różnice w czasach podróży, stąd też dla podró-
ży w relacji Kielce–KOF skalibrowano odrębne parametry 
tejże funkcji.

Ostatni etap modelu czterostadiowego obejmuje mode-
lowanie rozkładu ruchu w sieci. W tym etapie wyniki obli-
czeń modelu popytu, tj. macierze podróży w systemach 
transportu indywidualnego (liczba pojazdów/godz. szczy-
tu) oraz transportu zbiorowego (liczba pasażerów/godz. 
szczytu), są rozkładane w modelu sieci transportowej z wy-
korzystaniem algorytmów symulacyjnych modelujących 
wybory i rozkłady tras podróży. Dla transportu indywidu-
alnego zastosowano standardową procedurę tzw. equlibrium 
assignment, w której ostateczny rozkład potoków wszystkich 
pojazdów w sieci (osobowych, dostawczych, ciężarowych) 
uzyskiwany jest po 100 krokach iteracyjnych. Wówczas 
sieć osiąga względny stan równowagi, tzw. user equilibrium 
[16], w którym sumaryczna wartość kosztów (czasów) po-
dróży w sieci osiągnęła globalne minimum i niemożliwa 
jest już dalsza zmiana trasy przejazdu bez pogorszenia kosz-
tów (czasów) przejazdu dla innych użytkowników. Dla 
transportu zbiorowego zastosowano procedurę rozkładu 
podróży bazującą na zakodowanych rozkładach jazdy, tzw. 
timetable-based assignment, w której potoki pasażerskie są 
rozkładane metodą wielościeżkową [17] na dostępne alter-
natywy (trasy) podróży w sieci.

Oprócz opisanego powyżej modelu pasażerskiego, w ra-
mach modelu transportowego Kielc i KOF, opracowano 
również model ruchu towarowego. Macierze ruchu towaro-
wego zostały oszacowane na podstawie wniosków z pracy 
badawczej [13], a generacja ruchu ciężarowego opisana za 
pomocą formuł regresji liniowej – gdzie liczba podróży cię-
żarowych jest szacowana analogicznie jak w modelu pasa-
żerskim, czyli w odniesieniu do zmiennych objaśniających 
w danym rejonie komunikacyjnym. Szczegółową parame-
tryzację modelu generacji ruchu ciężarowego przedstawio-
no w tabelach 6 i 7. Następnie obliczone potencjały rucho-
twórcze zostały przeliczone na macierze ruchu ciężarowego 

wg 3 kategorii pojazdów – samochodów dostawczych (SD), 
ciężarowych (SC) oraz ciężarowych z przyczepą (SCP) – z wy-
korzystaniem modelu grawitacyjnego rozkładu podróży. 
Z macierzy ruchu dobowego wyliczono macierze ruchu cię-
żarowego odpowiadające godzinie szczytu porannego, któ-
re ostatecznie są rozkładane w sieci drogowej – wg tej sa-
mej procedury equilibrium assignment jak macierze ruchu 
samochodowego (SO) w modelu pasażerskim.

Wzory na generację ruchu towarowego  
w modelu transportowym Kielc i KOF

Typ  
pojazdu

Formuły generacji ruchu ciężarowego
– potencjały dobowe Kierunek

równoważenia
Produkcja Atrakcja

SD
a*[P_ZBIORNIKI_I_MAGAZYNY] + 

b*[P_PRZEMYSLOWE] + 
c*[P_HANDLOWO_USLUGOWE] 

[REGON]

Produkcja

SC Produkcja

SCP Produkcja

oznaczenia skrótów:
• [REGON] – liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON ogółem w rejonie 

komunikacyjnym
• [P_ZBIORNIKI_I_MAGAZYNY] – suma powierzchni użytkowej dla zbiorników, silosów 

i budynków magazynowych (zgodnie z BDOT)
• [P_PRZEMYSLOWE] – suma powierzchni użytkowej budynków o przeznaczeniu przemy-

słowym
• [P_HANDLOWO_USLUGOWE] – suma powierzchni użytkowej o przeznaczeniu handlowo-

-usługowym

Źródło: opracowanie własne na podst. [13], [15]

Tabela 6

Tabela 7

Wyjściowe parametry generacji ruchu towarowego  
w modelu transportowym Kielc i KOF

Typ pojazdu
Parametry modelu

a b c

SD 0,0026 0,0007 0,0019

SC 0,0019 0,0004 0,0012

SCP 0,0022 0,0009 0,0004

Źródło: opracowanie własne na podst. [13], [15]

Wyniki prac – model stanu istniejącego systemu  
transportowego Kielc i KOF
Po opracowaniu modelu podróży i modelu sieci, a także 
uzyskaniu pierwszych wyników rozkładu ruchu na sieć, 
model systemu transportowego Kielc i KOF został pod-
dany pracom kalibracyjnym. Kryterium kalibracji było 
uzyskanie możliwie wysokiej zgodności pomiędzy modelo-
wanymi (symulowanymi) a pomierzonymi (rzeczywistymi) 
wartościami natężenia ruchu drogowego i pasażerskiego. 

W zakresie transportu indywidualnego model był kali-
browany w odniesieniu do następujących danych pomiaro-
wych z lat 2015–2016:

•	 kordon śródmieścia – pomiary ruchu wykonane w ra-
mach KBR 2015 r. [8],

•	 kordon na granicy miasta – dane z pętli indukcyj-
nych pozyskane od MZD Kielce,

•	 obszar miasta – punkty pomiarowe na ważniejszych 
drogach i skrzyżowaniach na podstawie danych z pę-
tli indukcyjnych MZD Kielce,

•	 obszar KOF – punkty pomiarowe na drogach krajo-
wych i wojewódzkich na podstawie danych z GPR 
2015 [14].
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Model był również kalibrowany pod kątem potoków 
pasażerskich w miejskim transporcie zbiorowym. W kali-
bracji wykorzystano punkty objęte pomiarem potoków pa-
sażerskich w liniach autobusowych ZTM Kielce, wykona-
nych w ramach KBR 2015 – zlokalizowane głównie wzdłuż 
kordonu śródmieścia oraz na wybranych (istotnych) punk-
tach w szerszym obszarze miasta.

wyznaczono w przedziale godz. 7:00–8:00. W tabeli 8 
przedstawiono zestawienie najważniejszych parametrów 
wynikowych modelowanej sieci transportu, tj. parametrów 
pracy eksploatacyjnej i pracy przewozowej. Wynikowy po-
dział zadań przewozowych wskazuje na przewagę komuni-
kacji indywidualnej w podróżach wykonywanych na co 
dzień w obszarze analizy, gdzie udział KI wynosi odpowied-
nio blisko 62%. Co ciekawe, ocena prędkości średniej po-
jazdów w sieci drogowej pokazuje, że wartość uzyskana 
w modelu VISUM na obszarze Kielc – około 37 km/h – jest 
zbieżna z wynikami analiz empirycznych dla szczytu poran-
nego [19] – około 38 km/h.

Tabela 8

Rys. 2. Wyniki kalibracji modelu stanu istniejącego – wykres korelacji pomiędzy modelowa-
nym (oś pionowa) a rzeczywistym (oś pozioma) natężeniem ruchu [poj./godz.] w punktach 
pomiarowych sieci transportu indywidualnego 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Wyniki kalibracji modelu stanu istniejącego – wykres korelacji pomiędzy modelowa-
nym (oś pionowa) a rzeczywistym (oś pozioma) natężeniem ruchu [pas./godz.] w punktach 
pomiarowych sieci transportu zbiorowego 
Źródło: opracowanie własne

Kalibrację przeprowadzono dla bazy pomiarowej, która 
obejmowała 107 punktów pomiaru w sieci transportu in-
dywidualnego oraz 30 punktów pomiarowych w sieci 
transportu zbiorowego. W procesie kalibracji uzyskano 
współczynnik determinacji R2 równy 0,91 dla punktów po-
miarowych w transporcie indywidualnym oraz 0,90 dla 
punktów pomiarowych w transporcie zbiorowym – co 
można uznać za wartość satysfakcjonującą, świadczącą 
o wysokim dopasowaniu modelowych potoków ruchu 
z wartościami rzeczywistymi. 

W wyniku kalibracji uzyskano usprawniony model sy-
mulacyjny, który stanowi bardziej wiarygodne odwzorowa-
nie typowego obrazu systemu transportowego Kielc i KOF 
w stanie istniejącym na rok 2016, zweryfikowane o wyniki 
pomiarów terenowych. Model symulacyjny został opraco-
wany dla godziny szczytu porannego w typowym dniu ro-
boczym, którą na podstawie wyników pomiarów i KBR 

Wyniki symulacji – parametry zbiorcze modelu  
systemu transportowego w granicach m. Kielce

Horyzont
czasowy

Obszar
analizy

Transport indywidualny (PrT) Transport zbiorowy (PuT)

liczba 
podróży

[poj-km]
[poj-

-godz.]
Vśr

[km/h]
liczba 

podróży
[pas-km]

[pas-
-godz.]

Vśr3

[km/h]

2016 Kielce 16 864 135 908 3 752 36,2 10 145 144 915 4 884 29,7

2025 Kielce 15 252 134 760 3 416 39,5 9 342 146 769 4 859 30,2

2035 Kielce 13 956 134 494 3 211 41,9 8 247 147 131 4 777 30,8

Źródło: opracowanie własne

opracowanie modeli prognostycznych systemu  
transportowego Kielc i KOF
Oprócz modelu stanu istniejącego opracowano także mo-
dele prognostyczne systemu transportowego Kielc i KOF, 
które mają za zadanie odwzorować stan systemu w przy-
szłości w wyniku przewidywanych zmian po stronie mode-
lu popytu oraz modelu sieci. Modele prognostyczne opra-
cowano dla horyzontów czasowych roku 2025 oraz 2035, 
a najważniejsze założenia do prognoz opisano poniżej.

W przygotowaniu prognostycznych modeli popytu 
uwzględniono oddzielne założenia związane z macierzami 
ruchu wewnętrznego i docelowo-źródłowego, tj. podróży 
na terenie Kielc i w relacjach Kielce–KOF, oraz z macierza-
mi ruchu zewnętrznego, tj. podróży tranzytowych. 
Pierwszym krokiem było opracowanie prognoz demogra-
ficznych na lata 2025 i 2035. Punktem wyjścia są prognozy 
GUS, z których pozyskano przewidywaną liczbę ludności 
miasta Kielce z podziałem na grupy wiekowe w horyzon-
tach prognostycznych [9]: w ujęciu sumarycznym wskazu-
ją one, że liczba mieszkańców Kielc, wynosząca 198 046 
osób w 2015 roku, będzie powoli maleć i w 2035 roku wy-
nosić już będzie 168 225 osób. Związane jest to przede 
wszystkim z dalszym postępem zjawiska suburbanizacji: 
jak prognozuje GUS, liczba mieszkańców powiatu kielec-
kiego (czyli obejmujące prawie wszystkie gminy ościenne 
KOF) wzrośnie w tym samym okresie z 208 974 (2015) do 
216 241 osób (2035). 

Oprócz zmian sumarycznej liczby ludności w prognozach 
wzięto pod uwagę także zmiany w wielkości zmiennych ob-
jaśniających poszczególnych rejonów Kielc, wynikające 
z prognozowanych zmian funkcjonalno-przestrzennych oraz 

3 Wysokie prędkości handlowe dla transportu zbiorowego wynikają m.in. z uwzględ-
nienia przejazdów pociągami i autobusami dalekobieżnymi
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migracji ludności w kierunku obszarów śród miejskich. 
Uwzględniono przyrost liczby mieszkańców na obszarze no-
wych dzielnic mieszkaniowych (np. Ślichowice III, Nie-
wachlów, Dąbrowa II) oraz pewien spadek ludności w obsza-
rze śródmiejskim Kielc. Dla podróży wewnętrznych Kielc 
w prognozach przyjęto, że wskaźnik ruchliwości będzie mini-
malnie wzrastał, do 2,18 podróży/mieszkańca/dobę 
w 2025 roku oraz do 2,24 podróży/mieszkańca/dobę 
w 2035 – przy czym warto zwrócić uwagę, że zakładany 
wzrost ruchliwości dotyczy głównie podróży nieobligato-
ryjnych (motywacje DID oraz NZD). Dla podróży w rela-
cji Kielce–KOF założenie wcześniej już wspomnianych 
kwestii prognoz demograficznych oznacza, że wynikowa 
liczba podróży w modelu 2025 roku wzrośnie o 3,6% 
względem roku 2015, a w modelu 2035 roku wzrośnie 
o 6,5% względem roku 2015. 

•	 budowa obwodnicy wschodniej Kielc w klasie jedno-
jezdniowej drogi klasy GP – do roku 2030;

•	 dokończenie budowy południowego odcinka obwod-
nicy śródmieścia Kielc (odcinek Tarnowska – Husar-
ska – Krakowska – proj. węzeł Pakosz);

•	 rozbudowa układu dróg zbiorczych i lokalnych w za-
chodnim obszarze Kielc: Trasa Nowogrunwaldzka, 
ulica Nowopiekoszowska, poszerzenie i przedłużenie 
ulicy Szajnowicza-Iwanowa;

•	 budowa dwujezdniowej północnej obwodnicy Ślicho-
wic, a także rozbudowa korytarza ulicy Nowomali-
ków w przekroju 2x2;

•	 budowa ulicy Pileckiego jako docelowego przełożenia 
DW 764 (odcinek Tarnowska – Wojska-Polskiego);

•	 uzupełnienie układu drogowego w obszarze północ-
nym: połączenie ulic Witosa z Klonową, moderniza-
cja ulic Zagnańskiej i Warszawskiej do granic miasta.

W wyniku powyższych prac otrzymano modele symula-
cyjne prognozujące stan systemu transportowego Kielc 
i KOF w horyzoncie czasowym 2025 oraz 2035 roku. 
Modele prognostyczne pozwalają na ocenę zmian, jakie zaj-
dą w funkcjonowaniu układu transportu w wyniku plano-
wanych działań i zamierzeń inwestycyjnych. 

Podsumowanie
W niniejszym artykule opisano metodykę i proces tworzenia 
modelu makrosymulacyjnego dla systemu transportowego 
miasta Kielce oraz Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 
(KOF). W budowie modelu symulacyjnego wykorzystano 
szeroką bazę danych wejściowych, niezbędną dla lepszego 
odwzorowania charakterystyk związanych z podróżami wy-
konywanymi na terenie miasta Kielce, w relacjach aglome-
racyjnych w obszarze KOF, a także podróży do/z obszarów 
zewnętrznych. Przykładowo, w ramach czterostadiowego 
modelu popytu baza danych z KBR wykorzystana do opra-
cowania modelu ruchu wewnętrznego została rozszerzona 
o dane GUS dot. dojazdów do pracy, które stanowiły pod-
stawę dla modelu podróży źródłowo-docelowych. Dzięki 
temu możliwe było opracowanie modelu o zwiększonej do-
kładności i odwzorowującego w większym stopniu specyfi-
kę funkcjonowania systemu transportowego Kielc i KOF. 
W toku prac otrzymano skalibrowany model symulacyjny 
dla stanu istniejącego 2015 roku o wysokim stopniu zgod-
ności z obserwowanymi potokami podróży: współczynniki 
determinacji kształtują się na poziomie około R2 = 0,90, 
a w ponad 85% punktów pomiarowych rozbieżność pomię-
dzy modelowanymi i rzeczywistymi potokami podróży nie 
przekracza 20%.

Tak opracowany model symulacyjny stanowi wydajne 
i przydatne narzędzie analityczne, które pozwala nie tyl-
ko odpowiedzieć na pytanie, jakie mogą być zmiany obec-
nie w funkcjonowaniu systemu transportowego Kielc i KOF. 
Dzięki uwzględnieniu szeregu czynników prognostycznych, 
model symulacyjny może także wskazać, jaki będzie poten-
cjalnie przyszły obraz systemu transportowego w wyniku 
postulowanych działań i zamierzeń inwestycyjnych. Wyniki 

Rys. 4. Wizualizacja inwestycji prognostycznych 
Źródło: opracowanie własne 

W zakresie zmiennych prognostycznych modelu sieci 
zakodowano inwestycje drogowe przewidziane do realizacji 
w najbliższych latach oraz zmiany w systemie transporto-
wym, jakie wynikają z obowiązujących dokumentów plani-
stycznych miasta (m.in. SUiKZP) – które w przeważającej 
większości dotyczą dalszego rozwoju infrastruktury drogo-
wej. Naj istot niejszą zmianą w sieci drogowej będzie budo-
wa drogi ekspresowej S74 (Piotrków Trybunalski – Kielce 
– Nisko) wraz z węzłami wielopoziomowymi i jezdniami 
zbiorczymi, która zostanie zrealizowana na odcinku od wę-
zła Kielce-Zachód (powiązanie z drogą ekspresową S7) do 
węzła Kielce-Bocianek, tj. wzdłuż istniejącego przejścia 
drogi krajowej nr 74 przez m. Kielce – planowane oddanie 
do użytku w roku 2022. Wśród ważniejszych zmian 
w układzie drogowo-ulicznym Kielc i KOF planowane są 
m.in. następujące inwestycje:

•	 oddanie do użytku dalszych odcinków drogi ekspreso-
wej S7 w kierunku północnym (Warszawa) oraz połu-
dniowym (Kraków) na terenie woj. świętokrzyskiego 
– do roku 2022; a także kolejnych odcinków drogi 
ekspresowej S74 w kierunku zachodnim (Piotrków 
Trybunalski) i wschodnim (Nisko) – do roku 2027;
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zaprezentowanych powyżej analiz prognostycznych wska-
zują na ważne trendy, jakie z dużym prawdopodobień-
stwem będą się ujawniać w funkcjonowaniu systemu 
transportowego Kielc i KOF – a wskutek tego wskazują, 
jakie powinny być kierunki podejmowanych przyszłych 
działań strategicznych. Jednym z istotnych wyzwań może 
być przeciwdziałanie zjawiskom suburbanizacji i odpływu 
ludności z obszarów miejskich Kielc – analiza wpływu 
tych zjawisk w kontekście transportowym sugeruje, że 
będzie to skutkować zwiększoną presją na system trans-
portu drogowego, wydłużeniem odległości i czasów prze-
jazdu, a w konsekwencji – wzrostem uciążliwości (emisji 
hałasu, zanieczyszczeń itd.) związanych z ruchem drogo-
wym. Wyniki symulacji ukazują skalę tego zjawiska – 
w perspektywie do roku 2035 średnia odległość podróży 
wykonywanych na terenie miasta wzrośnie o około 22%. 
Co więcej, widoczne pozytywne zmiany w średniej pręd-
kości podróży w sieci nie znajdują potwierdzenia w wyni-
kowych średnich czasach podróży, zarówno w transporcie 
indywidualnym (gdzie średni czas podróży wzrasta o oko-
ło 3%), jak i w transporcie zbiorowym (wzrost o około 
20%). Widać zatem, że podejmowane działania inwesty-
cyjne mogą niekonieczne stanowić właściwy sposób po-
prawy efektywności systemu transportowego miasta 
w obliczu prognozowanego nasilenia się efektów zjawiska 
suburbanizacji w Kielcach.

Co więcej, zamierzenia inwestycyjne w zakresie ukła-
du transportowego koncentrują się przede wszystkim na 
rozbudowie układu drogowego, co wobec braku działań 
po stronie transportu zbiorowego będzie jeszcze bardziej 
zwiększać rolę samochodu osobowego w codziennych po-
dróżach na terenie Kielc. Znajduje to potwierdzenie w wy-
nikach symulacji do roku 2035, gdzie wyraźnie wzrasta 
atrakcyjność podróżowania transportem indywidualnym 
(np. wzrost prędkości średniej o około 6 km/h) kosztem 
transportu zbiorowego (prędkość średnia wzrasta o około 
1 km/h – ale należy jednocześnie zwrócić uwagę na wcze-
śniej wspomniane pogorszenie średniego czasu podróży 
aż o 20%). W dłuższej perspektywie wskazuje to na ryzy-
ko spadku efektywności miejskiego transportu zbiorowe-
go, zgodnie z tzw. paradoksem Downs’a-Thomson’a 
[20], [21], który był już obserwowany w wielu miastach 
na świecie – gdzie na zasadzie „błędnej spirali” pogorsze-
niu ulega jakość zarówno systemu transportu zbiorowego 
(spadek oferty przewozowej), jak i transportu indywidu-
alnego (wzrost kongestii drogowej). Konieczne jest za-
tem podjęcie działań zmierzających w kierunku rozwoju 
systemu transportowego Kielc i KOF w sposób efektyw-
ny i zrównoważony – a w tym świetle narzędzia anali-
tyczne, w tym modele symulacyjne, mogą mieć bardzo 
cenny i pozytywny wkład jako narzędzia efektywnie 
wspomagające procesy decyzyjne i planowanie strate-
giczne.
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Streszczenie: Transport rowerowy jest coraz częściej postrzegany jako 
alternatywa dla cechującego się wysokimi kosztami transportu samo-
chodowego. Dotyczy to szczególnie obszarów miejskich, gdzie mniejszą 
wagę mają słabości transportu rowerowego, takie jak niska prędkość 
podróży. Jednak efektywne wykorzystanie tej gałęzi transportu może 
wymagać prawidłowego planowania podróży. Planowanie to powinno 
uwzględniać zróżnicowane preferencje użytkowników tej gałęzi trans-
portu, a także wykorzystywać dane przestrzenne, które są możliwie wol-
ne od błędów. W artykule przedstawiona została analiza porównawcza 
dwóch wybranych planerów podróży ruchu rowerowego – Naviki oraz 
Google Maps. Oceniano jakość generowanych przez nie tras na obszarze 
aglomeracji poznańskiej. Wykorzystano do tego zestaw czterdziestu lo-
sowych tras, z czego trzydzieści miało swoje punkty początkowe i koń-
cowe na obszarze Poznania, a dziesięć na terenie gminy Puszczykowo. 
Przeprowadzona analiza wskazała, że planery te różnią się między sobą 
już na wstępnym etapie odwrotnego geokodowania. Dodatkowo plane-
ry różnią się częściowo poczynionymi założeniami w algorytmach plano-
wania tras. Pomimo to analiza wykazała, że większość z zaplanowanych 
tras miała zbliżony przebieg w obydwu planerach. Zaobserwowane roz-
bieżności wynikały w pewnym stopniu z błędów map cyfrowych, które 
występowały w obydwu planerach. Analiza porównawcza pozwala na 
przynajmniej częściowe wykrycie takich rozbieżności, pomimo różnic 
w funkcjonowaniu samych planerów.
Słowa kluczowe: transport rowerowy, planery podróży, aglomeracja po-
znańska.

Porównanie funkcjonowania  
rowerowych planerów podróży  
w aglomeracji poznańskiej1

Wprowadzenie
W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie rowerem jako 
środkiem transportu w miastach. Dotyczy to zarówno 
transportu ładunków, jak i ludzi. Wzrost ten ma związek 
ze zmniejszeniem względem transportu samochodowego 
takich negatywnych oddziaływań jak: względnie wysokie 
koszty użytkowania, emisja CO

2
 i innych zanieczyszczeń, 

terenochłonność czy hałas, a także potencjalnie pozytyw-
nym wpływem na zdrowie (por. np. [1, 2, 3]). Jednocześnie 
w miastach mniej istotne są niektóre wady transportu ro-
werowego, takie jak relatywnie nieduża prędkość podróży, 
a w związku z tym niewielka jej odległość. Efektywne wy-
korzystanie roweru jako środka transportu ludzi i ładun-
ków wymaga jednak prawidłowego zaplanowania podróży. 
Zapewnienie informacji o potencjalnych trasach przejazdu 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację: 
A. Ratajczak 67%, P. Zmuda-Trzebiatowski 22%, W. Walerjańczyk 11%.

rowerem jest też postrzegane jako jeden z elementów pro-
mocji tej gałęzi transportu (np. [4, 5]).

W niniejszym artykule dokonano oceny generowania 
tras na obszarze aglomeracji poznańskiej przez dwa rowero-
we planery podróży – Google Maps [6] oraz Naviki [7]. 
W dalszej części pracy opisano kolejno: istotę planowania 
podróży rowerowych, definicję planerów podróży ruchu ro-
werowego, ich funkcjonalność oraz źródła błędów w plano-
waniu tras. Następnie przedstawiono opis i wyniki procesu 
oceny dwóch wskazanych wyżej planerów. Artykuł zakoń-
czono podsumowaniem i spisem literatury.

Planowanie podróży rowerowych
Przemieszczanie się z wykorzystaniem niezmotoryzowanych 
gałęzi transportu, do których zalicza się rower, w większo-
ści przypadków (poza byciem przewożonym lub przenoszo-
nym) wymaga od użytkownika podjęcia osobistego wysiłku. 
Ponadto użytkownicy rowerów, podobnie jak piesi czy użyt-
kownicy innych pojazdów jednośladowych, są zaliczani do 
grupy niechronionych użytkowników dróg. Stąd wskazuje się, 
że decyzja o przebiegu trasy ma w przypadku podróży rowe-
rowych indywidualny charakter (np. [8]) i uwzględnia wiele 
kryteriów oceny (np. [5, 9, 10]). Wskazuje się (np. [11, 12]) 
na istnienie nawet kilkudziesięciu potencjalnych czynników, 
które wpływają na planowanie podróży rowerowych. Można 
je sklasyfikować w kilku kategoriach, takich jak: „bezpieczeń-
stwo” (np. współdzielenie drogi z samochodami czy wystę-
powanie oświetlenia nocą), „szybkość” (obecność wzniesień 
czy sygnalizacji świetlnej), „prostota” (np. krętość trasy) czy 
„atrakcyjność” (np. obecność terenów zielonych). Duża liczba 
czynników, które powinny być wzięte pod uwagę w procesie 
planistycznym, powoduje zwiększenie zapotrzebowania na 
dane względem innych gałęzi transportu [13]. Przykładem 
może być tu konieczność uwzględnienia Numerycznych 
Modeli Terenu czy przypisanie odcinkom atrybutów dotyczą-
cych nocnego oświetlenia. Planując podróże rowerowe, należy 
mieć też na względzie to, że sieć transportowa jedynie częścio-
wo pokrywa się z sieciami innych gałęzi transportu [14].

Planery podróży – istota oraz funkcjonalność
Planer podróży jest komputerowym systemem wspoma-
gającym użytkownika w podejmowaniu decyzji doty-
czących wyboru trasy pomiędzy punktem początkowym 
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i końcowym podróży. Planery podróży mogą być też 
łączone z nawigacją oraz zapewniać dostęp do aktual-
nych informacji o podróży na każdym jej etapie [13]. 
Głównymi elementami planera podróży jest baza danych 
zawierająca informacje geograficzne (mapy cyfrowe) re-
lewantne dla planowania podróży oraz baza modeli, tj. 
algorytmów wyznaczających trasy, a także umożliwiający 
interakcję interfejs użytkownika [14]. Planery podróży 
różnią się między sobą szczegółowymi rozwiązaniami po-
wyższych elementów [13, 14].

Planery podróży przyjmują zazwyczaj postać narzędzi 
internetowych dostępnych przez przeglądarkę [15]. Mogą 
jednak przyjąć też formę aplikacji na uniwersalne urządze-
nia mobilne (smartfony, tablety) czy też działających off-li-
ne dedykowanych urządzeń mobilnych (nawigacji) lub 
aplikacji na komputery stacjonarne. Niektóre planery są 
dostępne na więcej niż jeden ze sposobów. Możliwe jest 
wtedy wystąpienie różnic funkcjonalności pomiędzy po-
szczególnymi formami dostępu [14].

Wykorzystywane w danym planerze mapy określają 
maksymalny zasięg terytorialny jego działania. Dostępne 
obecnie mapy, także te tworzone w ramach projektów wo-
luntarystycznych, jak np. OpenStreetMap, często obejmują 
swoim zasięgiem cały świat. Poziom dokładności danych 
może się różnić w zależności od regionu [16]. Dodatkowo 
sam planer podróży może ograniczać zasięg terytorialny 
planowania przez wyłączenie takiej funkcjonalności na wy-
branych obszarach. Typowy podział planerów podróży ze 
względu na zasięg geograficzny obejmuje planery działają-
ce na obszarze całego świata, wybranego kontenentu, kra-
ju, regionu, bądź miasta [13].

Ratajczak i Zmuda-Trzebiatowski [14] przedstawili 
analizę funkcjonalności 8 dostępnych za darmo planerów, 
za pomocą których można było zaplanować podróż w ob-
rębie aglomeracji poznańskiej. Z kolei Loidl i Hochmair 
[13] przeanalizowali 35 planerów dostępnych w językach 
angielskim, niemieckim lub holenderskim. Obie pozycje 
wskazywały na duże zróżnicowanie funkcjonalności pla-
nerów w zakresie liczby udostępnionych kryteriów ustala-
nia trasy przejazdu. W pracy Ratajczaka i Zmudy-
-Trzebiatowskiego zwrócono uwagę na występowanie 
zróżnicowania także w zakresie udzielanych użytkowni-
kowi informacji. Ocenę jakości generowanych tras podję-
to jedynie w niewielkim stopniu, tj. na przykładzie kilku 
subiektywnie dobranych tras. Z kolei w pracy Loidla 
i Hochmaira tematyka jakości generowanych tras nie zo-
stała podjęta. Praca ta koncentrowała się na zagadnie-
niach uwzględniania kryterium bezpieczeństwa rowerzy-
sty w planowaniu tras. Wskazano, że kryterium to 
w większości przypadków nie było uwzględnione – poza 
jednym wyjątkiem, gdzie jednak w ramach minimalizacji 
ryzyka prawnego zrezygnowano ze stosowania nazwy 
„bezpieczeństwo”. Ponadto autorzy wskazali, że większa 
liczba kryteriów była oferowana przez planery ograniczo-
ne terytorialnie do miasta czy regionu niż planery o więk-
szym zasięgu geograficznym.

Źródła błędów w planowaniu podróży
Błędy planowania podróży mogą wynikać z błędnej imple-
mentacji algorytmów wyznaczania tras czy też błędów zwią-
zanych z interfejsem użytkownika. Wydaje się jednak, że 
największym źródłem błędów w przypadku dojrzałych pro-
jektów planerów są błędy w danych przestrzennych. Można 
wyróżnić dwa podstawowe rodzaje tych błędów – „pomi-
nięcia”, gdy rzeczywiście istniejący obiekt (np. ścieżka) nie 
występuje na mapie lub jest niepoprawnie oznaczony jako 
obiekt innego typu oraz „błąd nadmiaru”, gdy na mapie jest 
oznaczony obiekt, który nie istnieje w rzeczywistości [16]. 
Błędy te mogą dotyczyć także samych atrybutów przypisa-
nych do poszczególnych węzłów i odcinków sieci.

ocena wybranych planerów podróży
Dostęp do ocenianych planerów odbywał się za przez inter-
fejs www. Pominięto wersje na urządzenia mobilne. Planery 
te nie były jedynymi, które oferują możliwość wyznaczania 
tras rowerowych w obrębie aglomeracji poznańskiej (por. 
[14]). Jednak przewidziane na wykonanie badania środki 
zmusiły autorów do przeanalizowania mniejszej ich liczby. 
Nie ma to jednak wpływu na samą procedurę oceny przed-
stawioną w niniejszej pracy.

Google Maps jest popularnym uniwersalnym planerem 
podróży. Swoim zasięgiem obejmuje cały świat i umożliwia 
planowanie tras dla pięciu gałęzi transportu – oprócz rowe-
ru również samochodów, transportu zbiorowego i lotnicze-
go oraz ruchu pieszego. Jednak planowanie tras dla okre-
ślonej gałęzi transportu może być niedostępne na części 
obszarów. W przypadku rowerów była to np. Korea 
Północna. Narzędzie umożliwia wyświetlenie dedykowanej 
rowerzystom warstwy ścieżek rowerowych oraz tzw. dróg 
przyjaznych rowerzystom. Informacje te są woluntary-
stycznie aktualizowane przez społeczność. Poza tym Google 
Maps korzysta z własnego zbioru informacji przestrzennej, 
w którym mogą być zawarte dane pozyskane od innych 
firm. Zaletą planera jest prostota interfejsu użytkownika 
oraz sugerowanie alternatywnych tras podróży. Wstępne 
testy pokazały, że nawet niewielka zmiana położenia punk-
tu początkowego lub końcowego podróży może mieć 
wpływ na wybór trasy przejazdu [6, 13, 14].

Z kolei Naviki jest dedykowanym planerem ruchu ro-
werowego. Pierwotnie był rozwijany w ramach projektu 
europejskiego, obejmując swoim zasięgiem ten kontynent. 
Obecnie jego zasięg jest globalny. Naviki wykorzystuje do pla-
nowania dane woluntarystycznego projektu OpenStreetMap. 
Poza tym wykorzystuje dane udostępniane przez Google 
czy Wikipedię (POI). Może także wyświetlać mapy przygo-
towywane w projekcie OpenCycleMap. Do zalet tego pla-
nera (także względem Google Maps) można zaliczyć możli-
wość wyboru jednego z sześciu predefiniowanych ustawień 
kryteriów planowania tras. Ustawienia te są związane z ro-
dzajem roweru (górski, szosowy, e-bike) oraz rodzajem ak-
tywności (codzienność, rekreacja). Można też preferować 
możliwie najkrótsze trasy. Wybór wpływa na szereg para-
metrów, takich jak prędkość jazdy czy unikanie głównych 
dróg. Ponadto planer wyświetla rowerowe szlaki turystyczne, 
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wskazuje trasy alternatywne oraz oblicza liczbę spalonych 
kalorii czy redukcję emisji CO

2
 względem pokonania danej 

trasy samochodem. Naviki umożliwia też planowanie prze-
jażdżek, gdzie danymi wejściowymi są współrzędne punktu 
początkowego (i zarazem końcowego) oraz oczekiwana 
długość trasy [7, 13, 14].

Procedura losowania
W celu oceny jakości generowania tras wylosowano po 40 
punktów początkowych i końcowych. 30 tras miało swój po-
czątek i koniec w obszarze miasta Poznania, a 10 na terenie 
gminy Puszczykowo (przy czym same planery nie były ogra-
niczone do terytorialnie). Wybór tych obszarów aglomeracji 
podyktowany był łatwością ich ewentualnej weryfikacji przez 
rzeczywisty przejazd. Ponadto gmina Puszczykowo cechuje 
się turystycznym charakterem i związaną z tym sporą liczbą 
szlaków rowerowych, a także dość znaczną, jak na warunki 
wielkopolskie, (tj. około 60 m) różnicą wysokości pomiędzy 
jej zachodnią, a wschodnią częścią.

Punkty początkowe i docelowe podróży losowano 
w granicach administracyjnych ww. jednostek samorządu 
terytorialnego. Wykorzystano w tym celu dostępny bez-
płatnie zbiór „Państwowy Rejestr Granic” CODGiK [17]. 
Takie podejście spowodowało, że punkty były losowane nie 
tylko w obrębie sieci drogowej, ale też poza nią, w tym na 
obszarach niedostępnych dla rowerzystów, np. akwenach 
wodnych czy terenach zamkniętych. Pozwoliło to na ocenę 
algorytmów odwrotnego geokodowania. Podejście to było 
również niedyskryminacyjne, gdyż nie wykorzystano da-
nych, które mogły być dostępne tylko w jednym z plane-
rów. Współrzędne punktów wylosowano przy pomocy geo-
algorytmu „random points inside polygons (fixed)” dostęp-
nego w systemie QGIS 2.18.9. Nie nałożono ograniczenia 
co do minimalnej odległości punktów względem siebie. 

Przy pomocy QGISa wyznaczono też długość euklide-
sową wylosowanych tras, a także wysokość n.p.m. punk-
tów końcowych i początkowych. W tym celu wykorzysta-
no darmowy zbiór „numeryczny model terenu o interwale 
siatki co najmniej 100 m” (NMT100), który jest udostęp-
niany przez CODGiK [17]. W celu interpolacji tego zbio-
ru zastosowano geoalgorytm SAGA „thin plate spline 
(TIN)” przyjmując rozmiar komórki wynoszący 1 metr.

Przykładowe wyniki losowania dla miasta Poznania 
w formie graficznej zostały przedstawione na rysunku 1. 
Szczegółową tablicę z wynikami dla obu miast można po-
brać ze strony dts.put.poznan.pl [18]. Należy podkreślić, 
że przyjęta procedura losowego doboru punktów począt-
kowych i końcowych podróży powoduje, iż nie powinno 
się ich utożsamiać z rzeczywistymi głównymi źródłami 
i celami podróży rowerowych w aglomeracji poznańskiej.

Wyniki odwrotnego geokodowania
Analiza wylosowanych tras podróży została wykonana wg 
stanu na dzień 26.11.2017. Dla przygotowanych zestawów 
współrzędnych geograficznych zrealizowane zostały opera-
cje odwrotnego geokodowania, czyli identyfikacji punk-
tu adresowego najbliższego wskazanym współrzędnym  

Rys. 1. Wizualizacja wylosowanych tras w Poznaniu. 
Źródło: oprac. własne na podstawie [17]

Adresacja zgeokodowanych punktów początkowych – Poznań
Punkt początkowy – Poznań

id Adres punktu w Google Maps Adres punktu w Naviki Zgodność

0 Wiewiórcza 7 Wiewiórcza 7 
1 Władysława Sikorskiego 13 Władysława Sikorskiego 
2 Szczepankowo 173 Szczepankowo 173 
3 Trzebińska 10 Trzebińska 10 
4 Niestachowska Niestachowska 
5 Górecka 102 Górecka 104 
6 Darzyborska Darzyborska 
7 Wykopy 6 Gliniana 
8 Nowy Świat 7/11 Nowy Świat 11 
9 Wykopy 4 Gliniana 
10 Sypniewo 41 Sypniewo 41 
11 Garaszewo 8b Garaszewo 8b 
12 Chojnacka 29A Beskidzka 226 
13 Beskidzka 146 Biskupińska 
14 Sąsiedzka 18a Sąsiedzka 18a 
15 Henryka Arctowskiego 9 Bronisława Malinowskiego 
16 Konopna Gdyńska 59 
17 Wrzesińska Wrzesińska 28 
18 Folwarczna 1 Dziedzicka 3 
19 Macieja Rataja 114 Macieja Rataja 114 
20 Słupska 234 Słupska, Kiekrz 
21 Dolna Wilda 103 Poznań 
22 Darzyńska 27 Darzyńska 28a 
23 Gorzysława 24 Gorzysława 24 
24 Ziębicka 8A Grunwaldzka 294 
25 Malarska Wesoła 62 
26 Porzeczkowa 26-28 Porzeczkowa 39 
27 Poetycka Jadwigi Łuszczewskiej 4 
28 Kaliska 20 Kaliska 
29 Naramowicka 131 Naramowicka 131 

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 1
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geograficznym. Procedura została zrealizowana dla każdej 
aplikacji niezależnie, tak aby zgeokodowane punkty po-
czątkowe i końcowe odzwierciedlały mechanizm odwrotne-
go geokodowania i warstwę informacyjną danego planera. 
Takie podejście nie faworyzuje żadnej aplikacji i przyczynia 
się do zwiększenia obiektywizmu dokonywanej oceny.

Przykładowe wyniki odwrotnego geokodowania dla 
punktów początkowych tras zaplanowanych w Poznaniu 
przedstawiono w tabeli 1.

Na 30 przykładowych punktów jedynie 11 zostało zi-
dentyfikowanych identycznie. Istota różnic wynika ze spo-
sobu działania procedur odwrotnego geokodowania. 
W przypadku Google Maps system wskazuje podany 
punkt geograficzny, a następnie prowadzi do najbliższej do-
stępnej drogi. W Naviki algorytm od razu dokonuje „przy-
ciągnięcia” punktu użytkownika do najbliższego punktu 
infrastruktury – użytkownik nie widzi punktu, który wpro-
wadził, a jedynie punkt odnaleziony przez system geokodo-
wania odwrotnego. Różnice w identyfikowaniu adresów 
wynikają też z inaczej działających mechanizmów „przycią-
gania” do najbliższych obiektów.

Największe różnice zaobserwowano dla lokalizacji, któ-
re znajdują się w obszarach o ograniczonym dostępie. Na 
rysunku 2 pokazano lokalizację, która wypadła na środku 
lotniska 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Google Maps 
w przeciwieństwie do Naviki wykorzystuje drogę we-
wnętrzną. Należy zauważyć, że choć z jednej strony punkty 
były generowane losowo dla obszaru, z którego można by 
wyłączyć tereny zamknięte, to nie można wykluczyć po-
trzeby zaplanowania takich podróży przez użytkowników 
uprawnionych do poruszania się po nich. W tej sytuacji 
planer Google jest bardziej elastyczny, dopuszczając taką 
możliwość. Jednak użytkownik nie jest informowany o tym 
fakcie, co może wprowadzić go w błąd. 

Ocena jakości planowania tras
Naviki planuje trasy z uwzględnieniem kryteriów zdefinio-
wanych przez użytkownika. W niniejszej analizie wybrano 
ustawienie „codzienność”, czyli preferencję na ścieżki ro-
werowe, drogi podrzędne, utwardzone powierzchnie oraz 
raczej krótkie i proste trasy [7]. W tabeli 2 przedstawiono 
ilościowe podsumowanie planowania tras.

Rys. 2. Różnice w odwrotnym geokodowaniu na obszarach o ograniczonym dostępie – Google 
(po lewej) wykorzystuje drogę wewnętrzną 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego
Źródło: [6, 7]

Dokładna analiza wszystkich przypadków rozbieżności 
pozwoliła ocenić, że różnice w realizacji procedury odwrot-
nego geokodowania w dużej części pozornie różnych adre-
sów są w istocie pomijalnie małe i nie przekładają się w du-
żym stopniu na wyszukiwanie optymalnych marszrut. Są 
natomiast w zbiorze danych testowych przypadki, dla któ-
rych porównywanie wyników będzie utrudnione ze wzglę-
du na odmiennie działające procedury odwrotnego geoko-
dowania – niekoniecznie błędnie, po prostu różnie.

Podsumowanie ilościowe efektów planowania tras  
przez analizowane planery podróży

Parametr Średnia Odchylenie 
standardowe Mediana Minimum Maksimum

Długość trasy w linii prostej [km] 8,16 5,03 8,10 1,10 18,70

Długość trasy Google Maps [km] 10,89 6,30 11,40 1,30 24,70

Długość trasy Naviki [km] 11,34 6,36 11,40 1,30 24,50

Wskaźnik wydłużenia Google 
Maps [–]

1,38 0,28 1,32 1,05 2,71

Wskaźnik wydłużenia Naviki [–] 1,51 0,56 1,33 1,16 4,00

Czas podróży Google Maps [minuty] 36,18 20,51 38,00 5,00 79,00

Czas podróży Naviki [minuty] 44,90 25,41 45,50 5,99 97,00

Wysokość podjazdów Google 
Maps [m]

33,90 21,65 31,50 0,00 97,00

Wysokość podjazdów Naviki [m] 64,05 45,33 58,50 0,00 220,00

Wysokość zjazdów Google Maps [m] 31,35 19,96 29,50 1,00 65,00

Wysokość zjazdów Naviki [m] 61,65 45,32 57,50 0,00 221,00

Różnica wysokości Google Maps [m] 2,55 21,34 1,50 -58,00 43,00

Różnica wysokości Naviki [m] 2,40 21,43 -0,50 -66,00 46,00

Różnica wysokości NMT100 [m] 2,10 18,76 1,00 -44,00 40,00

Różnica wysokości „Google 
Maps–NMT100” [m]

0,45 5,21 1,00 -14,00 11,00

Różnica wysokości 
„Naviki–NMT100” [m]

0,30 7,33 1,00 -22,00 15,00

Tabela 2

Źródło: opracowanie własne

Przeciętna odległość między wylosowanym dla danej tra-
sy punktem początkowym, a końcowym wynosiła 8,16 km. 
W związku z różną powierzchnią analizowanych gmin, war-
tość ta była większa w Poznaniu (10 km) niż w Puszczykowie 
– 2,6 km. Google Maps wydłużało podróże o przeciętnie 
38%, a Naviki – 51%. Należy jednak zauważyć, że mediana 
wskaźnika wydłużenia jest w przypadku obu planerów nie-
mal identyczna. Prowadząc analizę osobno dla Poznania 
i Pusz czy kowa, uzyskano zbliżone rezultaty.

Przeciętny czas podróży był krótszy o 8,7 minuty 
w przypadku Google Maps. Analiza wyników wskazała, że 
za różnice czasu podróży odpowiadają w pewnym stopniu 
różnice założeń przyjętych w planerach. Naviki dla usta-
wienia „codzienność” zakłada utrzymywanie przez rowe-
rzystę przeciętnej prędkości wynoszącej 15 km/h. Zmiana 
tego ustawienia ma wpływ na prędkość podróży, ale też 
przebieg trasy. Planer Google Maps w większym stopniu 
wykorzystuje dane związane ze zmianą wysokości. Średnia 
prędkość podróży wahała się między 13 a 21 km/h.

W rozpatrywanym zbiorze znajdowały się zarówno trasy, 
w których przeważały podjazdy, jak i trasy z przewagą zjaz-
dów. Naviki planowało trasy o przeciętnie większej wysoko-
ści podjazdów i zjazdów. Przy czym różnice wysokości po-
czątku i końca trasy były w obu planerach zbliżone i podob-
ne do wartości udostępnionych w NMT100. Rozbieżności 
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mogą wynikać z procedur odwrotnego geokodowania lub 
wykorzystywania dokładniejszych danych przez planery niż 
udostępnia baza NMT100.

W tabeli 3 przedstawiono porównanie parametrów tras 
generowanych przez Naviki względem Google Maps. 
Natomiast rysunek 3 przedstawia rozkład różnicy długości 
tras.

nicę można przypisać temu, że planery zaproponowały 
przeprawę przez Wartę różnymi mostami. Naviki zapla-
nował trasę przez most Dębiński, który nie został formal-
nie oddany do ruchu w związku z nieukończonym oświe-
tleniem na tym obiekcie. Jednak faktycznie most jest 
przejezdny. Może być mylące dla algorytmów weryfikują-
cych poprawność sieci, które opierają się na danych GPS 
pozyskanych z rzeczywistych przejazdów użytkowników.

Z kolei w przypadku trasy nr 27 w Poznaniu Naviki 
zaplanowało podróż o długości 19,5 km, tj. o 3,5 km 
(o 21,88%) dłuższą względem Google Maps. Pierwsza jej 
część miała zbliżony przebieg. Problematyczna była sama 
końcówka w Garaszewie. Google Maps zaplanował po-
dróż przez przejazd kolejowy (początek stacji Poznań 
Franowo), którego Naviki nie rozpoznało. W celu weryfi-
kacji skorzystano z map Systemu Informacji Przestrzennej 
miasta Poznania [19]. Jednak rezultat nie był satysfakcjo-
nujący, gdyż z jednej strony wykonana w 2016 roku orto-
fotomapa wskazywała na brak przejazdu, a z drugiej stro-
ny w tym miejscu znajdował się pas drogi gminnej – por. 
rys. 4.

Najdłuższym względnym wydłużeniem w Poznaniu ce-
chowała się trasa nr 17. Naviki zaproponował podróż dłuż-
szą o 70% względem Google Maps (3,4 km/2 km). Różnica 
ta wynikała z tego, że Google Maps zaplanował podróż 
przez przejście podziemne pod ulicą Warszawską (okolice 
pętli tramwajowej „Miłostowo”). Przejście to nie było do-
stosowane dla rowerzystów.

W przypadku Puszczykowa największe rozbieżności za-
notowano dla tras nr 8 (wydłużenie dla Naviki o 3,1 km, tj. 
o 94%) oraz 4 (wydłużenie dla Naviki o 1,2 km, tj. o 21%). 
W przypadku trasy nr 8 rozbieżność wynikała z tego, że 
Naviki unikał planowania trasy drogą DW430, wybierając 
biegnącą wzdłuż niej ścieżkę rowerową. Niestety prawdo-
podobnie w związku z błędem mapy (np. brakiem oznaczo-
nego przejazdu dla rowerzystów, który fizycznie się tam 
znajduje) spowodowało to znaczne wydłużenie podróży. 
Wybór krótszej trasy następował dopiero przy zmianie kry-
terium planowania na „rower elektryczny”. Opcja „krótsza 
trasa” nie dawała pożądanego efektu. Wizja lokalna trasy 
numer 4 wskazała natomiast, że Naviki poprawnie zapro-
ponowało trasę dłuższą niż Google Maps, gdyż prawidłowo 
uwzględniło fakt jednokierunkowości ulicy Przecznica.

Tabela 3

Źródło: opracowanie własne

Porównanie planowania tras planera Naviki względem Google Maps

Parametr Średnia Odchylenie 
standardowe Mediana Min. Maks.

Różnica długości tras Naviki–Google 
Maps [km] 0,45 1,20 0,10 -1,60 3,50

Względna różnica długości tras Naviki/
Google Maps [%] 108% 21% 101% 83% 194%

Różnica zmiany wysokości tras Naviki–
Google Maps [m] -0,15 5,66 -1,00 -9,00 27,00

Rys. 3. Udział tras o określonej różnicy długości zaplanowanych przez Naviki względem 
Google Maps 
Źródło: opracowanie własne

Bezpośrednie porównanie planerów wskazuje, że ge-
nerują one zbliżone trasy pod względem długości czy 
zmian wysokości. Naviki zaproponowało krótszą podróż 
dla 42,5% (17) tras, a dłuższą dla 55% (22). Stosunek ten 
był zbliżony także przy oddzielnym analizowaniu tras 
w Poznaniu i Puszczykowie. W przypadku 52,5% tras 
różnica ich długości mieściła się w przedziale 0,5 km. Dla 
przedziału 1,5 km było to już 77,5% tras. Warto zauwa-
żyć, że taka sama różnica długości podróży ma względnie 
większą wagę w przypadku podróży krótszych. Analiza 
względnej różnicy długości tras pokazała, że w przedziale 
80–120% również mieściło się 31 (77,5%) tras. Przy 
czym zbiory tras w obu przypadkach różniły się o 3 ele-
menty. 

Przedstawiony na rysunku 3 rozkład sugeruje jednak 
istnienie tras, których długość znacznie różni się w poszcze-
gólnych planerach. Przy czym w testowanym zbiorze wię-
cej było tras (8), które były zdecydowanie dłuższe w Naviki 
niż takich, które były krótsze (tylko 1). 

Naviki zaproponowało zdecydowanie krótszą podróż 
(o 1,6 km, tj. 13,5%) w przypadku trasy nr 21 w Poznaniu. 
Punkt początkowy tej trasy został wylosowany na obszarze 
zalewowym rzeki Warty. Algorytmy odwrotnego geokodo-
wania przypisały początek do różnych ulic. Odpowiada to 
rozbieżnościom wynoszącym około 1,3 km. Pozostałą róż-

Rys. 4. Nierozstrzygająca próba weryfikacji prawidłowości planowania trasy nr 27 wykorzy-
stująca System Informacji Przestrzennej miasta Poznania
Źródło: [19]
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Podsumowanie
Przeprowadzona analiza wskazała występowanie istot-
nych różnic między ocenianymi planerami już na wstęp-
nym etapie odwrotnego geokodowania. Warto zauważyć, 
że planer Google Maps, pomimo wskazywania dokładnej 
lokalizacji punktów (zamiast znajdowania najbliższego 
miejsca na sieci drogowej, jak odbywało się to w planerze 
Naviki), obliczał długość trasy tylko dla jej części odbytej 
po drogach. W obu przypadkach ma to wpływ na wyni-
ki obliczeń wskaźnika wydłużenia. Można by tego unik-
nąć przez losowanie punktów początkowych i końcowych 
z bazy adresowej. Jednak w takim przypadku mógłby po-
jawić się problem pominięcia części ścieżek, np. leśnych lub 
wydzielonych ścieżek rowerowych, które mogą nie wystę-
pować w bazie adresowej. Kolejną alternatywą mogłoby 
być zastosowanie map cyfrowych zawierających informacje 
o sieci transportowej. Należy jednak zauważyć, że wybór 
mapy wykorzystywanej przez jeden z ocenianych planerów 
podróży mógłby go faworyzować, gdyż nie byłyby wybie-
rane punkty na odcinkach, które – z powodu błędów – nie 
zostały uwzględnione w mapie. Ponadto w momencie wy-
konywania analiz publiczne zbiory danych dla aglomeracji 
poznańskiej były trudne do wykorzystania przez wzgląd 
na ich niepełną cyfryzację oraz rozrzut relewantnych in-
formacji pomiędzy różnymi podzbiorami, co dotyczyło np. 
działek drogowych oraz dróg znajdujących się na działkach 
o mieszanym przeznaczeniu.

Ponadto różnice pomiędzy planerami wynikały z przyję-
cia różnych parametrów ruchu, np. prędkości, a także wy-
stępowania błędów w mapach. W związku z niepewnością 
co do poprawności planowania niemożliwa była jedno-
znaczna ocena, która z zaplanowanych tras była lepsza – 
krótsza czy dłuższa. To, w połączeniu z trudnością w pozy-
skaniu map, które można by uznać za referencyjne, powo-
duje, że wszystkie trasy musiałyby zostać zweryfikowane 
przez rzeczywiste próby przejazdów. Byłoby bardzo kosz-
towne w przypadku większej próby tras. Co więcej, infor-
macje uzyskane podczas weryfikacji stanowią dobre dane 
wejściowe do dokonania poprawek w mapach, szczególnie 
w sytuacjach, gdy weryfikacja dotyczy zbiorów woluntary-
stycznej informacji geograficznej i jest finansowana ze środ-
ków publicznych. W takiej sytuacji etap weryfikacji czynił-
by zarazem prowadzone analizy historycznymi.

W związku z powyższym można zaryzykować stwierdze-
nie, że przedstawiona w niniejszym artykule procedura oce-
ny, tj. „biurkowe” porównywanie dwóch planerów podróży, 
mogłaby po automatyzacji służyć jako narzędzie (niejedyne, 
por. np. [20]) względnie szybkiego wskazywania możliwych 
lokalizacji poważnych błędów w mapach cyfrowych, co od-
bywałoby się dzięki wskazywaniu znaczących różnic w zapla-
nowanych trasach (mniejsze różnice można przypisać zasto-
sowaniu w planerach odmiennych algorytmów lokalizowa-
nia punktów początkowych i końcowych tras). Sprzyjająca 
byłaby w tym przypadku procedura losująca trasy o zbliżonej 
długości. Dzięki temu ułatwione byłoby określenie progu, 
dla którego różnica staje się alarmująca. Warto zauważyć też, 
że zastosowanie do porównania większej liczby planerów niż 

dwóch spowodowałoby zwiększenie pracochłonności analizy. 
Stąd powinny być one uwzględnione dopiero w sytuacji, gdy 
korzystają z innego dostawcy map. Badanie kilku planerów, 
które korzystają z tego samego dostawcy, ma sens jedynie 
w przypadku analizy poprawności działania algorytmów wy-
bierających trasę.
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