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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Robert Kruk, Przemysław Brona
The index method of freight forecasting based on macroeconomic indicators
Abstract: The article presents methodology of forecasting railway 
and road transport of goods based on macroeconomic indicators 
(e.g. changes of GDP). Changes of the total volume of railway and 
road transport (inland transport) year over year may be estimated by 
determining the function of flexibility of those changes depending 
on changes of DGP. Basing on the estimated indicators of trans-
port changes, there is a possibility to forecast an annual transport 
of goods in a considered period of time, whereby changes in in-
land transport are defined separately for defined groups of goods. 
Railway transport of goods in the particular year for defined groups 
of goods is specified as a share of railway transport in the total 
freight inland transport. Indicators of share of railway transport are 
also the function of changes in GDP. The article also presents the 
methodology for determining the function of flexibility for both the 
changes of transport in particular groups of goods and the share of 
railway transport in total inland transport of goods.The methodol-
ogy presented in the article may be applied for developing forecasts 
in documentation of feasibility studies for transport infrastructure.
Key words: transport, railway transport, transport of goods, trans-
port forecasts.

Maciej Kaczorek, Mikołaj Klikowski, Adam Konarski, 
Stanisław Lenart, Bartłomiej Mikulski, Michał Mokrzański, 
Michał Pyzik
Railway Freight Model – traffic model for the Polish Railways Company 
Abstract: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. so far has not a tool al-
lowing to assess impact of changes in service on the freight transport 
market. The article refers to the assumptions adopted for the Traffic 
Model (pol. Model Ruchu) construction, selected solutions that have 
been applied and the obtained results. As a part of the work, an 
attempt has been taken to create a standard-5-step freight model 
based on: trip generation, trip distribution, mode choice, loading 
of goods on vehicles and assignment. The lack of data available has 
been identified to reliably calculate each of the 5 steps. Due to the 
lack of data, it was decided to calculate only the rail traffic. This is 
the reason why this model is called a Railway Freight Model (pol. 
Kolejowy Model Towarowy), in which the 5-step model has been 
narrowed down to three steps: 1. loading on vehicles taking into 
account the used train length, 2. assignment, 3. calculation of the 
trip generation in reference to base movement and differences in 
network parameters. Each step was characterized in the content of 
the paper.
Key words: transport modelling, freight transport, railway trans-
port, capacity.

Adam Konarski, Mikołaj Klikowski, Bartłomiej Mikulski, 
Michał Mokrzański, Michał Pyzik
Traffic Model for the Polish Railways Company – passenger module
Abstract: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. so far has not a tool al-
lowing to assess impact of changes in service on the passenger and 
freight transport market. Investments were analysed with Traffic 

Model (Model Ruchu) allowing to test the investment impact on 
the transport market on a national scale, as well as to make invest-
ment decisions on the base of recommendations from the analyses. 
The Traffic Model, built by the PKP PLK S.A. employees, allows 
to compare rail level of service with other modes of transport. 
A standard-4-step model was used and the zone definition refers 
to a single municipality. The influence of the surrounding munici-
palities is taken into account for travel generation. The model uses 
a multifactor function to calculate mode choice. Public transport, 
including bus transport, is calculated on the base of timetables. 
The decision paradigm of users of the transport system was based 
on a set of trip surveys obtained from territorial self-government 
units and a pilot study conducted by the National Statistical 
Authority. The article presents the assumptions and conclusions 
from the implementation of the PKP PLK S.A. Transport Model 
– passenger module.
Key words: transport modelling, passenger transport, railway 
transport, capacity.

Renata Żochowska, Aleksander Sobota, Grzegorz Karoń,  
Piotr Soczówka
Perception of traffic smoothness in the light of survey
Abstract: Transportation system users’ perception of traffic condi-
tions has a significant influence on decisions they make connected 
with performing travel and consequently on their travel behaviour. 
Therefore, results of research in this field provide information useful 
for building and calibrating travel model. Traffic conditions may 
be described using various measures, both quantitative (i.e. delay, 
length of queues, indices of stoppages) and qualitative (level of ser-
vice). Transportation system users’ decision processes depend on in-
dividual insights connected with travelling on the street network. 
Also, ‘smooth traffic’ may be a subjective term. Perception of traf-
fic smoothness depends on the type of user, his or her preferences, 
type of travel, technical parameters and road’s location. Research 
conducted in this field may be therefore one of the stages of build-
ing a model describing road traffic smoothness function, which may 
be a supplement of qualitative and quantitative measures. In this 
article – besides the presentation of the state of the art – also re-
sults of surveys conducted among inhabitants of the Upper Silesian 
metropolitan area and Bielsko-Biała regarding the perception of ur-
ban traffic conditions in the context of traffic smoothness have been 
presented. Answers to questions in the survey provide an idea how 
drivers and passengers of private means of transport understand the 
term ‘smooth traffic’ and which factors significantly worsen smooth 
traffic. This may be a contribution to extend the modal split models 
by a factor taking into account the choice of the transport system 
due to the flow of traffic. 
Key words: traffic smoothness, travel modelling, decision problem 
in transport.
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Innowacyjny transport

Nowe technologie pojazdów autonomicznych  
na World Expo 2018

Innowacyjność technologiczna systemów mobilności autonomicznej na Autonomous Vehicle Technology World 
Expo 2018 koncentruje się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji i sterowaniu pojazdem impulsami mózgowymi, 
przy jednoczesnej poprawie efektywności napędu elektrycznego.

Inteligentny VW
Nowy samochód Volkswagena VW ID z napędem elektrycznym na cztery 
koła ma się ukazać na rynku już w roku 2020. Dwa silniki elektryczne 
o mocy 225 kW zasila bateria litowo-jonowa o pojemności 111 kWh, 
co pozwala na zwiększenie zasięgu pojazdu do 665 km. Umieszczenie 
baterii pod podłogą i przesunięcie osi przedniej maksymalnie do przodu 
powoduje, że wnętrze pojazdu jest bardzo przestronne, a dla wygody 
pasażerów drzwi otwierają się pod kątem 90 stopni. Okna mogą być 
przyciemniane elektrochemicznie, szum uliczny eliminowany elektro-
nicznie, a nowy system CleanAir zapewni idealną czystość powietrza 
wewnątrz pojazdu. diowego/telewizyjnego. Dzięki AI inteligentny asystent pasażera informuje 

o zmianie czasu dotarcia na miejsce w wyniku zatłoczenia drogi, może 
zamówić i zapłacić za kawę w mijanej kawiarni czy obniżyć temperaturę 
w pojeździe, gdy jego użytkownik się poci (Autonomous Vehicle Interna-
tional, 16.02.2018). 

Nissan sterowany mózgiem
Opracowaną przez firmę Nissan nową technologię sterowania pojazdem 
impulsami mózgowymi (B2V: Brain-to-Vehicle) zastosowano w modelu IMx 
Kuro. Pełną autonomiczność pojazdu zapewnia przyszłościowa technologia 
ProPILOT. Po włączeniu trybu jazdy autonomicznej kierownica pojazdu cho-
wa się, a fotele rozkładają do pozycji półleżącej. Dwa silniki elektryczne, 
napędzające cztery koła mocą 320 kW i zapewniające zasięg ponad 600 km 
umieszczone są z przodu i z tyłu pojazdu, co powoduje, że podłoga jest zu-
pełnie płaska. Po odwiezieniu pasażera na lotnisko pojazd sam odjedzie na 
parking, gdzie zwróci nadmiar energii elektrycznej do sieci, a po przylocie 
pasażera będzie oczekiwał na niego przed salą przylotów.

Prototyp o nazwie ID Vission, charakteryzujący się pełną autono-
micznością (poziom 5), ma być dostępny w roku 2025. Zastosowanie 
sztucznej inteligencji (AI) pozwoli pojazdowi na uczenie się zachowań 
i preferencji komunikacyjnych jego aktualnego użytkownika, identy-
fikowanego smartfonem lub rozpoznawanego dzięki biometrycznym 
cechom jego twarzy. Otoczenie pojazdu będzie monitorowane dzięki 
zastosowaniu lasera, ultradźwięku, radaru i kamer, a informacje nie-
zbędne do komunikacji pojazdu z infrastrukturą drogową (V2X) i z inny-
mi pojazdami (V2V) pozyskiwane będą z chmury. Nawigację umożliwią 
mapy cyfrowe o wysokiej rozdzielczości.

Samochód pozbawiony jest kierownicy, pedałów i fotela kierowcy. 
Użytkownik może sterować pojazdem gestami lub głosem, wspomaga-
jąc się ewentualnie okularami Microsoft’s HoloLens. Pasażerowie mogą 
również korzystać z dwóch gałek sterowania ręcznego, które umożliwiają 
zatrzymanie pojazdu, zmianę kierunku jazdy lub przełączenie kanału ra-
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Po założeniu przez kierowcę na głowę urządzenia B2V pojazd reaguje 
na impulsy mózgowe, ucząc się jednocześnie, dzięki sztucznej inteli-
gencji, preferowanych przez użytkownika zachowań komunikacyjnych 
(np. akceptowanej prędkości i odstępu między pojazdami w konkret-
nych warunkach ruchu). B2V skraca o 0,2 do 0,5 sekundy czas reakcji 
kierowcy na konieczność hamowania czy zmiany pasa ruchu. Dla pod-
niesienia komfortu podczas jazdy autonomicznej, sterowany ruchami 
gałek ocznych lub gestem dłoni panoramiczny panel OLED wyświetla 
obraz otaczającej drogę przyrody.

Luksusowy Aston Martin
Nowy elektryczny AM typu Lagonda Vision Concept o czwartym poziomie 
autonomiczności (może jeździć samodzielnie w każdych warunkach ru-
chu i po wszystkich drogach cyfrowo zmapowanych) ma być dostępny 
na rynku w roku 2021. Brak silnika z przodu pojazdu i umieszczenie ba-
terii (o zasięgu 650 km) pod podłogą powoduje, że chociaż pojazd jest 
krótszy i niższy od poprzednich modeli, wnętrze zapewnia pełen komfort 
podróży. Podnoszony do pozycji pionowej tył i dach pojazdu umożliwia 
wchodzenie od tyłu w pozycji stojącej. 

Autonomiczny aikrobus szkolny Volkswagena SEDERIC, podjeżdża-
jący pod dom na wezwanie i podwożący dzieci do i ze szkoły, ma popra-
wić bezpieczeństwo i ograniczyć praktykę odwożenia dzieci do szkoły 
samochodami. Ciekawe wzornictwo i wyświetlanie filmów podczas jaz-
dy na umieszczonym na przedniej szybie ekranie OLED ma uprzyjemnić 
dzieciom podróż.

XPozycja kierownicy pojazdu dostosowuje się do ruchu prawo- lub 
lewokierunkowego i chowa się automatycznie podczas jazdy autono-
micznej, kiedy to przednie siedzenia mogą obrócić się o 180 stopni 
w celu ułatwienia konwersacji podróżującym. Inteligentny przekaz mocy 
do kół pojazdu powoduje, że każde koło może być napędzane momen-
tem obrotowym w granicach 0–100% dostępnej mocy. Radość jazdy 
tym pojazdem autonomicznym ma zachęcić bogatych użytkowników do 
rezygnacji z osobistego kierowcy, który dotychczas pełnił dla nich funk-
cję żywego automatu.

Systemy mobilności autonomicznej
Elektryczny pojazd Renault EZ-GO (dostępny podczas jazd testowych 
już w tym roku) o czwartym poziomie autonomiczności ma obsługiwać 
system carsharingu miejskiego – wzywany aplikacją lub dostępny na 
stacjach postojowych. Pojazd ze szklanym podnoszonym dachem i sie-
dzeniami wzdłuż jego boków, do którego wchodzi się po tylnej rampie, 
ma swoją nowoczesnością zachęcić głównie młodych do porzucenia 
myśli o zakupie samochodu na własność.

Korzystając z aplikacji na smartfon, pasażer informuje system 
tekstowo lub głosem o celu podróży, korzystając z listy około 500 
rekomendowanych sklepów, restauracji, kin itp. Firmy najbardziej 
zainteresowane zwiększeniem frekwencji (obecnie jest ich około 40) 
oferują użytkownikom systemu kupony rabatowe. Podczas planowa-
nego na lata 20. terytorialnego rozwoju systemu możliwe wydaje się 
jego finansowanie przez wzrastającą liczbę firm pragnących zwięk-
szyć liczbę klientów.

JAcek MALASek 
dr inż. Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
Tel: +48 22 390 02 02, e-mail: jmalasek@ibdim.edu.pl

W Jokohamie Nissan testuje miejski system transportu autonomicz-
nego Easy Ride, którego model biznesowy stwarza szansę samofinan-
sowania. Każdy pojazd wyposażony jest w zestaw skanerów laserowych 
(kolor czerwony) i kamer (zielone) oraz w radar (żółty). 
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RobeRT kRuk
mgr inż., Instytut Kolejnictwa, ul. 
Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa, 
tel. 22 47 31 321, rkruk@ikolej.pl
PRzeMySłAw BRoNA
mgr inż., Instytut Kolejnictwa,   
ul. Chłopickiego 50,  
04-275 Warszawa, tel. 22 47 31 356, 
pbrona@ikolej.pl

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodykę prognozowania 
przewozów towarowych kolejowych i drogowych w oparciu o wskaźni-
ki makroekonomiczne (np. zmiany PKB). Zmiany wielkości przewozów 
towarowych transportem kolejowym i drogowym łącznie (transport lą-
dowy) rok do roku mogą być szacowane na podstawie określenia funk-
cji elastyczności tych zmian w zależności od zmian PKB.  W oparciu 
o szacunkowe wskaźniki zmian przewozów istnieje możliwość progno-
zowania rocznych przewozów towarowych w rozpatrywanym horyzon-
cie czasowym, przy czym zmiany przewozów transportem lądowym są 
określane oddzielnie dla zdefiniowanych grup ładunków. Przewozy to-
warowe transportem kolejowym w danym roku w poszczególnych zde-
finiowanych grupach ładunków są określane jako udział transportu ko-
lejowego w przewozach towarowych transportem lądowym. Wskaźniki 
udziału transportu kolejowego są również funkcją zmian PKB. W arty-
kule przedstawiono również metodykę określania funkcji elastyczności 
zarówno dla zmian przewozów w poszczególnych grupach ładunków, 
jak również udziału transportu kolejowego w przewozach towarowych 
transportem lądowym. Przedstawiona metoda może być wykorzystana 
przy opracowaniu prognoz na cele dokumentacji studialnej dotyczącej 
infrastruktury transportowej.
Słowa kluczowe: transport, transport kolejowy, przewozy ładunków, 
prognozy przewozowe.

Metoda wskaźnikowa prognozowania 
przewozów towarowych w oparciu  
o wskaźniki makroekonomiczne1

Wprowadzenie
Prognozy przewozów ładunków są istotnym elementem 
różnego rodzaju dokumentów strategicznych lub doku-
mentacji aplikacyjnej i przedprojektowej. Pozwalają mię-
dzy innymi na uzasadnienie celowości realizacji różnego ro-
dzaju projektów inwestycyjnych, w tym przede wszystkim 
zakupu środków transportu czy budowy lub modernizacji 
infrastruktury transportowej. Istotne jest od czego i jak są 
uzależnione wielkości potoków ładunków przewożonych 
poszczególnymi gałęziami transportu.

Przewozy ładunków można prognozować różnymi me-
todami. Jedną z nich jest metoda szeregów czasowych [1]. 
Określa ona prognozowane wielkości przewozu ładunków 
w rozpatrywanym horyzoncie czasowym, w oparciu jedynie 
o dane dotyczące tych przewozów zaobserwowane w latach 
poprzedzających okres prognozy. 

Transport jest uzależniony od stanu gospodarki, zarów-
no w wymiarze regionalnym, krajowym, jak i międzynaro-
dowym. Jednak rozwój gospodarczy, mierzony wzrostem 
PKB, nie przekłada się jednakowo na wzrost przewozów 
ładunków. W rozwoju gospodarczym istotną rolę zaczynają 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację: R. Kruk 
70%, P. Brona 30%

pełnić różnego rodzaju usługi. Ten sektor gospodarki jest 
znacznie mniej transportochłonny niż produkcja. Dlatego 
istotne jest pytanie, jak zmiany PKB wpływają na wielkości 
przewożonych ładunków różnymi gałęziami transportu. 
Odpowiedzią jest wyznaczenie funkcji zmian wielkości 
potoków ładunków w zależności od zmian PKB. Funkcje 
te określają trend zmian wielkości przewozów ładunków 
w zależności od zmian PKB. Mając prognozy zmian PKB 
w rozpatrywanym horyzoncie czasowym, można określić 
prognozowane przewozy ładunków z uwzględnieniem 
wskaź ników makroekonomicznych.

Takie podejście uzależnia przewozy ładunków od pro-
gnozowanej sytuacji gospodarczej kraju.

W Polsce w przewozie ładunków istotne znaczenie od-
grywa transport kolejowy i drogowy. Te dwie gałęzie trans-
portu łącznie można nazwać transportem lądowym. Mają 
one najważniejsze znaczenie w przewozach wewnątrz kraju, 
jak również w przewozach międzynarodowych.

Prognozując przewozy ładunków transportem kolejo-
wym w Polsce, należy wziąć pod uwagę uwarunkowania 
funkcjonowania tej gałęzi transportu, czyli przede wszyst-
kim konkurencję ze strony transportu drogowego.

uwarunkowania funkcjonowania transportu kolejowego 
Opracowując prognozę przewozów dla danej gałęzi trans-
portu, należy brać pod uwagę całość rynku usług transpor-
towych, na którym dana gałąź konkuruje lub współpracuje 
z innymi gałęziami transportu. W tabeli 1 przedstawio-
no macierz współzależności pomiędzy różnymi gałęziami 
transportu.

Z macierzy tej wynika, że konkurencją dla transportu 
kolejowego w przewozach ładunków jest transport drogo-
wy, morski oraz żegluga śródlądowa. Te gałęzie transportu 
jednocześnie współpracują z transportem kolejowym. 
W przypadku transportu drogowego realizuje on również 
funkcję ogniwa pomocniczego (dowóz / odwóz) w łańcuchu 
transportowym z głównym ogniwem realizowanym przez 
transport kolejowy. Dla transportu morskiego i śródlądo-
wego funkcję ogniwa pomocniczego stanowi natomiast 
transport kolejowy.

W przypadku transportu lotniczego i rurociągowego 
brak istnienia współzależności z transportem kolejowym 
wynika przede wszystkim z rodzaju przewożonych ładun-
ków (transport lotniczy – poczta, ładunki szybko psujące 
się, pojedyncze przesyłki o znacznej wartości) lub wielkości 
i sposobu przewozu (transport rurociągowy – na przykład 
przesył ropy naftowej lub gazu ziemnego).
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Macierz współzależności różnych gałęzi transportu
Transport kolejowy Transport drogowy Transport morski Transport lotniczy Żegluga śródlądowa Transport rurociągowy

Transport kolejowy Konkurencja / współpraca Konkurencja / współpraca Brak współzależności Konkurencja / współpraca Brak współzależności

Transport drogowy Konkurencja / współpraca Konkurencja / współpraca Współpraca Konkurencja / współpraca Brak współzależności

Transport morski Konkurencja / współpraca Konkurencja / współpraca Brak współzależności Konkurencja / współpraca Współpraca

Transport lotniczy Brak współzależności Współpraca Brak współzależności Brak współzależności Brak współzależności

Żegluga śródlądowa Konkurencja / współpraca Konkurencja / współpraca Konkurencja / współpraca Brak współzależności Brak współzależności

Transport rurociągowy Brak współzależności Brak współzależności Współpraca Brak współzależności Brak współzależności

Źródło: opracowanie własne 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 1

Tabela 2

Przewozy ładunków oraz wykonana prac przewozowa według poszczególnych gałęzi transportu w Polsce w latach 2007–2016
Lata 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Przewozy ładunków w tys. ton

Transport kolejowy 245 346 248 860 222 631 234 568 248 606 230 878 232 596 227 820 224 320 222 523

Transport drogowy 1 213 246 1 339 473 1 424 883 1 491 253 1 596 209 1 493 386 1 553 050 1 547 883 1 505 719 1 546 572

Transport rurociągowy 52 866 49 029 50 242 56 208 54 482 52 985 50 656 49 810 54 850 54 058

Żegluga śródlądowa 9 792 8 109 5 655 5 141 5 093 4 579 5 044 7 629 11 928 6 210

Żegluga morska 11 432 10 447 9 378 8 362 7 737 7 476 6 965 6 781 6 963 7 248

Transport lotniczy 46 47 37 41 45 41 37 38 38 41

Razem 1 532 728 1 655 965 1 712 826 1 795 573 1 912 172 1 789 345 1 848 348 1 839 961 1 803 818 1 836 652

Praca przewozowa w mln tonokm

Transport kolejowy 54 253 52 043 43 554 48 795 53 746 48 903 50 881 50 073 50 603 50 650

Transport drogowy 159 527 174 223 191 484 214 204 218 888 233 310 259 708 262 860 273 107 303 560

Transport rurociągowy 23 513 21 247 22 908 24 157 23 461 22 325 20 112 20 543 21 843 22 204

Żegluga śródlądowa 1 338 1 274 1 020 1 030 909 815 768 779 2 187 832

Żegluga morska 28 580 30 279 23 858 19 773 21 341 20 299 16 299 13 621 12 739 8 242

Transport lotniczy 98 106 85 114 129 123 119 146 156 190

Razem 267 309 279 172 282 909 308 073 318 474 325 775 347 887 348 022 360 635 385 678

Wielkość przewozów oraz wykonana praca przewozowa 
w poszczególnych gałęziach transportu została przedsta-
wiona w tabeli 2.

Z powyższych danych wynika, że największe przewozy 
ładunków w Polsce realizowane są transportem drogowym 
i kolejowym. Analizując te dane, należy stwierdzić, że dla 
tych dwóch gałęzi transportu konkurencja ze strony trans-
portu morskiego i żeglugi śródlądowej w Polsce jest zniko-
ma. W przypadku transportu morskiego wynika to z faktu, 
że ta gałąź transportu obsługuje przewozy w dużej części 
międzykontynentalne. Natomiast żegluga śródlądowa ma 
w Polsce znikome znaczenie transportowe. Przewozy ła-
dunków żeglugą śródlądową odbywają się jedynie na dol-
nym odcinku rzeki Odry i kanałach łączących Odrę 
z Hawelą i Szprewą (ładunki przewożone pomiędzy aglo-
meracją berlińską a portem w Szczecinie).

Z uwagi na fakt, że zdecydowana większość przewozów 
ładunków (mierzona zarówno wielkością, jak i wykonaną 
pracą przewozową) wykonywana jest transportem drogo-
wym i kolejowym, przy opracowywaniu prognoz przewo-
zowych dla transportu kolejowego należy brać pod uwagę 
łącznie tylko te dwie gałęzie transportu.

Rynek przewozów ładunków transportem kolejowym i drogowym
Głównym źródłem danych o przewozach ładunków trans-
portem kolejowym i drogowym w Polsce jest Główny 
Urząd Statystyczny. Co roku w sierpniu ukazuje się publi-

kacja pod nazwą „Transport – wyniki działalności” [2], któ-
ra obejmuje statystyki dotyczące wszystkich gałęzi trans-
portu w roku poprzedzającym publikację.

Na rysunku 1  przedstawiono dane dotyczące przewo-
zów ładunków, łącznie transportem kolejowym i drogo-
wym, w Polsce w latach 2007–2016. Na wykresie przed-
stawiono również zmiany przewozów rok do roku oraz 
zmiany PKB w Polsce w latach 2007–2016

Rys. 1. Przewozy ładunków łącznie transportem kolejowym i drogowym oraz zmiany PKB  
w Polsce w latach 2007–2016 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS



7

TransporT miejski i regionalny 06 2018

W okresie ostatnich 10 lat przewozy ładunków miały 
tendencję wzrostową, z wyjątkiem roku 2012 i lat 2014 – 
2015. Z danych przestawionych na wykresie powyżej moż-
na wnioskować, że istnieje korelacja pomiędzy wielkością 
przewozu ładunków a zmianami PKB.

Metoda wskaźnikowa prognozowania przewozów towarowych 
Prognozę przewozów ładunków można oszacować, stosując 
metodę wskaźnikową. Polega ona na wyznaczeniu funkcji 
elastyczności zmian przewozów ładunków w zależności od 
zmian PKB. Funkcję tę można wyznaczyć w oparciu o dane 
historyczne dotyczące przewozów ładunków oraz dane do-
tyczące PKB. Dysponując prognozą wzrostu PKB, można 
z kolei określić prognozowane zmiany przewozów w rozpa-
trywanym horyzoncie czasowym, a tym samym oszacować 
wielkość przewozów ładunków. 

Jednak na przewozy ładunków ogółem składają się 
przewozy różnych grup ładunków, które mogą mieć nieza-
leżne korelacje ze zmianami PKB. Funkcję elastyczności 
należy więc wyznaczyć oddzielnie dla każdej ze zdefiniowa-
nej grupy ładunków.

W statystykach GUS dane dotyczące przewozów ładun-
ków są prezentowane w układzie 20 grup ładunków (klasy-
fikacja NST 2007). Ponadto w odrębnych statystykach są 
prezentowane dane dotyczące przewozów intermodalnych. 
Tak duża liczba grup ładunków może bardzo skompliko-
wać proces wyznaczania funkcji elastyczności dla każdej 
z grup ładunków prezentowanych w statystykach GUS.

Grupy ładunków według statystyk GUS można zagre-
gować do mniejszej liczby, biorąc pod uwagę ich podatność 
na przewozy konkretnymi gałęziami transportu, w tym 
przypadku transportem kolejowym i drogowym. 

Grupy te mogą być zagregowane w całości lub też zo-
stać podzielone pomiędzy nowe grupy. Takie pogrupowanie 
ładunków powinno być związane między innymi ze stanem 
skupienia ładunków (ładunki stałe, płynne), masą pojedyn-
czej przesyłki (ładunki masowe – węgiel, rudy, kruszywa, 
paliwa płynne, ładunki niemasowe – pozostałe grupy). 
Oddzielną grupą powinny być przewozy intermodalne,  
w której przewozi się jednostkę transportową. Jej zawartość 
dla łańcucha transportowego nie ma znaczenia.

Na rysunku 2 przedstawiono przewozy dla 10 zagrego-
wanych grup ładunkowych łącznie transportem kolejowym 
i drogowym w Polsce w latach 2007–2016. 

W przewozach dominują kruszywa, chociaż w ostatnich 
latach widać ich tendencję spadkową. Znaczącymi grupami 
przewożonych ładunków są produkty rolnicze (w tym pro-
dukty spożywcze), produkty z drewna oraz grupa określo-
na jako pozostałe ładunki. Dalsze miejsca zajmują cement i wę-
giel. Pozostałe grupy mają mniejsze znaczenie w przewozach. 
W statystykach widać również znaczny wzrost przewozów 
intermodalnych w ostatnich latach. Jednak z uwagi na cha-
rakter tych przewozów (kontenery zawierające przeważnie 
towary konsumpcyjne) oraz bazę statystyczną przewozy in-
termodalne mają obecnie mały udział w ogólnej wielkości 
masy przewożonych ładunków transportem kolejowym 
i drogowym w Polsce. 

wyznaczenie funkcji elastyczności zmian przewozów 
względem zmian PKB poszczególnych grup ładunków
Na rysunku 2 przedstawiono roczne przewozy poszczegól-
nych grup ładunków w okresie ostatnich 10 lat według do-
stępnych statystyk GUS. Jeżeli dane dotyczące przewozów 
rocznych zastąpić zmianami przewozów (rok analizowany 
do roku poprzedniego), a lata okresu na odpowiadające im 
zmiany PKB, można określić wielkości zmiany przewozów 
rok do roku w zależności od zmian PKB. Na tej podsta-
wie można wyznaczyć funkcję elastyczności zmian oddziel-
nie dla każdej ze zdefiniowanych grup ładunków, które to 
funkcje mogą mieć różne postacie. Proponuje się zastoso-
wanie funkcji logarytmicznej w postaci:

   
(1)

gdzie:
Zpi – zmiana przewozów rok do roku i-tej grupy ła-

dunkowej,
Azi, Bzi – stałe określone dla każdej grupy ładunkowej.

Zastosowanie funkcji logarytmicznej wynika z analizy da-
nych statystycznych, gdzie duże przyrosty PKB nie przekłada-
ją się na wyższy wzrost przewozów danej grupy ładunków.

Istotnym zagadnieniem jest wyznaczenie dla każdej 
z grup ładunków stałych Az i Bz. Określić je można na pod-
stawie danych statystycznych, jednak istotna jest również 
wiedza ekspercka dotycząca trendów w przewozach poszcze-
gólnych grup ładunków. Przewozy poszczególnych grup ła-
dunków zależą mniej lub bardziej od zmian PKB i te zależ-
ności należy uwzględnić przy wyznaczaniu stałych Az i Bz.

Mając wyznaczone funkcje elastyczności dla poszczegól-
nych grup ładunków, można dla nich opracować prognozę 
zmian przewozów.

Dla oszacowania prognoz zmian przewozów istotne zna-
czenie mają prognozy zmian PKB. Podstawiając do wzoru (1) 
prognozowaną zmianę PKB w danym roku, otrzymujemy 
prognozowaną zmianę przewozów danej grupy ładunków w tym 
roku:

Rys. 2. Przewozy grup towarów łącznie transportem kolejowym i drogowym w Polsce w latach 
2007–2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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    (2)

gdzie:
Zpi,j – zmiana przewozów rok do roku i-tej grupy ła-

dunkowej w j-tym roku prognozy,
PKBj – prognozowana zmiana PKB w j-tym roku prognozy.

W różnego rodzaju dokumentach planistycznych lub 
aplikacyjnych stosuje się prognozę zmian PKB opracowaną 
przez Ministerstwo Finansów na potrzeby przygotowania 
projektów inwestycyjnych [3]. Dokument ten określa pro-
gnozę zmian PKB w Polsce do roku 2045 w dwóch scena-
riuszach realistycznym i pesymistycznym. 

Mając określone zmiany przewozów poszczególnych grup 
ładunków w rozpatrywanym horyzoncie czasowym progno-
zy, można określić zmiany przewozów ładunków transpor-
tem kolejowym i drogowym łącznie dla wszystkich grup: 

  
(3)

gdzie:
Zp,j – zmiana przewozów rok do roku w j-tym roku 

prognozy,
n – liczba grup ładunkowych,

Ui, j-1 – udział i-tej grupy ładunkowej w przewozach 
ogółem w roku poprzednim,

PKBj – prognozowana zmiana PKB w j-tym roku pro-
gnozy.

Wskaźnik zmian przewozów Zp
j 
ma charakter średniej wa-

żonej z prognozowanych wskaźników zmian przewozów 
wszystkich rozpatrywanych grup ładunków. Wagą udziału 
wskaźnika zmian danej grupy ładunków jest udział tej grupy 
w przewozach ogółem w roku poprzednim do roku prognozy. 
Dla pierwszego roku prognozy jest to udział w roku bazowym. 

Mając oszacowane prognozowane zmiany przewozów 
rok do roku dla poszczególnych grup ładunków oraz prze-
wozów ogółem, można oszacować prognozowane przewozy 
poszczególnych grup ładunków:

   
(4)

gdzie:
Pi,j – przewozy i-tej grupy ładunków w j-tym roku 

prognozy,
Zpi,j – zmiana przewozów rok do roku i-tej grupy  

ładunkowej w j-tym roku prognozy,
Pi,j-1`

– przewozy i-tej grupy ładunków w poprzednim 
do bieżącego roku prognozy,

               
oraz przewozy ogółem łącznie transportem kolejowym 
i drogowym:

    
(5)

gdzie:
Pj – przewozy ładunków ogółem w j-tym roku prognozy,
n – liczba grup ładunkowych,

Pi,j – przewozy i-tej grupy ładunków w j-tym roku 
prognozy.

Prognozowanie zmian przewozów ładunków transportem 
kolejowym
Mając oszacowane prognozowane przewozy ładunków, 
łącznie transportem kolejowym i drogowym, zarówno 
w poszczególnych grupach ładunków, jak również w prze-
wozach ogółem, można na tej podstawie oszacować pro-
gnozowane przewozy ładunków transportem kolejowym, 
wykorzystując udział tej gałęzi transportu w przewozach 
ładunków łącznie transportem kolejowym i drogowym. 
W tabeli 3 przedstawiono udział transportu kolejowego 
w przewozach poszczególnych grup ładunków przedsta-
wionych powyżej w Polsce w latach 2007–2016.

Transport kolejowy ma największy udział w przewozach 
węgla i rudy. Są to ładunki masowe, a tym samym są one 
predysponowane do przewozów transportem kolejowym. 
W przewozach intermodalnych widać stały wzrost udziału 
transportu kolejowego (w roku 2016 powyżej 50% udziału 
w rynku). Znaczny udział transportu kolejowego można 
zauważyć również w przewozach paliw płynnych. W in-
nych grupach ładunków transport kolejowy ma znacznie 
mniejsze udziały.

Analizując powyższe dane, można stwierdzić, że udziały 
transportu kolejowego w przewozach poszczególnych grup 
ładunków w ostatnich 10 latach mają charakter zmienny.

Dlatego też dla zwiększenia dokładności szacowania 
prognozy przewozów ładunków transportem kolejowym 
należałoby określić funkcje elastyczności udziału transpor-
tu kolejowego w przewozach poszczególnych grup ładun-
ków w zależności od prognozowanych zmian PKB. 

Dla uproszczenia prognoz można oczywiście przyjąć stałe 
udziały transportu kolejowego w przewozach poszczególnych 
grup ładunków w rozpatrywanym horyzoncie czasowym pro-
gnoz (na przykład na poziomie ostatniego roku dostępnych 
danych statystycznych). Przewozy transportem kolejowym 
mogą jednak okazać się przeszacowane lub niedoszacowane. 

Udział przewozów poszczególnych grup ładunków transportem  
kolejowym w przewozach łącznie transportem kolejowym i drogowym 

w Polsce w latach 2007–2016 [%]
Grupa 

towarów 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Węgiel 86,49 86,80 77,42 72,52 78,42 73,38 74,28 83,82 74,17 72,23

Intermodal 35,78 32,32 21,64 25,60 27,49 43,30 37,66 40,17 47,06 50,20

Rudy 63,02 80,00 77,78 79,69 84,03 78,28 75,66 85,03 70,39 74,58

Kruszywa 9,86 6,02 6,55 6,79 9,55 11,53 11,56 12,19 13,02 12,03

Paliwa 
płynne 43,18 40,14 35,54 37,19 37,68 34,51 30,99 31,43 36,92 34,97

Metale 
i wyroby 26,57 19,35 13,91 14,95 14,76 15,98 8,91 8,84 8,89 7,40

Cement 4,07 4,50 2,59 2,82 2,43 2,03 1,79 1,87 1,80 1,80

Chemikalia 19,50 22,53 18,43 17,51 19,17 17,29 16,30 15,91 13,52 11,95

Produkty 
rolnicze  
i z drewna

5,33 3,15 2,43 2,62 2,90 2,87 2,56 2,15 2,44 2,47

Pozostałe 11,16 10,20 8,36 7,56 3,12 2,07 2,91 2,63 2,16 1,81

Ogółem 
wszystkie 
grupy 
ładunków

19,96 18,54 14,64 14,52 15,83 15,64 15,17 14,91 15,06 14,48

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tabela 3
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Funkcję elastyczności dla udziału transportu kolejowe-
go w przewozach poszczególnych grup ładunków w zależ-
ności od zmian PKB można wyznaczyć podobnie jak dla 
zmian wielkości przewozów. Można ją przedstawić jako 
funkcję logarytmiczną o postaci:

   
(6)

gdzie:
Uki – udział transportu kolejowego w przewozach  

i-tej grupy ładunkowej,
Aui, Bui – stałe określone dla każdej grupy ładunkowej  

lub w postaci funkcji liniowej:
   

(7)

Mając oszacowane prognozowane udziały transportu ko-
lejowego w poszczególnych grupach ładunków, można osza-
cować prognozowane przewozy transportem kolejowym:

    
(8)

gdzie:
Pki,j – przewozy transportem kolejowym i-tej grupy ła-

dunków w j-tym roku prognozy,
Pi,j-1`

– przewozy i-tej grupy ładunków w j-tym roku 
prognozy,

Uki,j – udział transportu kolejowego w przewozach i-tej 
grupy ładunkowej w j-tym roku prognozy.

Takie podejście do szacowania prognozowanych prze-
wozów ładunków transportem kolejowym uzależnia te 
przewozy od zmian PKB zarówno pod względem wielkości 
prognozowanej wielkości rynku, jak również podatności 
tego rynku na przewozy transportem kolejowym.

W tabeli 4 zaprezentowano prognozowane wielkości 
przewozów poszczególnych grup ładunków łącznie dla 
transportu kolejowego i drogowego w Polsce w latach 2018 
–2030, według wyżej opisanej metody. Dla oszacowania 
tych wielkości przyjęto prognozę zmian PKB z dokumentu 
[3] w scenariuszu realistycznym. 

Prognozowane przewozy poszczególnych grup ładunków  
łącznie transportem kolejowym i drogowym w Polsce  

w latach 2018–2030 [mln ton /rok]
Grupa towarów 2018 2020 2025 2030

Węgiel 142,1 143,1 139,6 131,6

Intermodal 31,5 38,1 53,6 67,8

Rudy 19,2 19,8 17,4 12,8

Kruszywa 398,1 425,0 448,5 434,5

Paliwa płynne 53,5 55,9 60,2 63,3

Metale i wyroby 159,8 184,6 216,0 215,0

Cement 169,3 186,5 211,7 219,6

Chemikalia 86,9 98,7 119,2 130,3

Produkty rolnicze i z drewna 348,3 365,1 409,7 459,1

Pozostałe 262,3 273,3 289,3 295,6

Ogółem wszystkie grupy ładunków 1671,0 1790,2 1965,2 2029,6

Tabela 4

Źródło: opracowanie własne

W tabeli 5 określono prognozowane przewozy ładun-
ków transportem kolejowym w Polsce z uwzględnieniem 
prognozowanych wielkości, łącznie dla transportu kolejo-
wego i drogowego. Dla rozpatrywanego horyzontu czaso-
wego przejęto stałe udziały transportu kolejowego w prze-
wozach poszczególnych grup ładunków, łącznie transpor-
tem kolejowym i drogowym (na poziomie roku 2016).

Podsumowanie
Przedstawiona metoda prognozowania przewozów ładun-
ków w transporcie kolejowym i drogowym bazuje na histo-
rycznych danych statystycznych publikowanych co roku, 
na przykład przez GUS. Na podstawie tych danych można 
określić zależność wielkości przewozów w poszczególnych 
grupach ładunków, jak i w różnych gałęziach transportu 
w zależności od zmian PKB. Zależność ta pozwala z kolei 
na opracowanie prognoz wielkości przewozów i, jak przed-
stawiono to powyżej, może być ona opisana za pomocą 
funkcji elastyczności zmian przewozów. 

Przedstawiona w artykule metoda wyznaczania funkcji 
elastyczności w oparciu o dane statystyczne przewozów ła-
dunków w poszczególnych grupach umożliwia również we-
ryfikację postaci tej funkcji. Tym samym dostosowujemy 
model prognostyczny do aktualnych trendów występujących 
na runku przewozów ładunków. Taka weryfikacja i aktuali-
zacja może mieć charakter ciągły w zależności od publikacji 
danych statystycznych dotyczących przewozów ładunków.
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kłady, Politechnika Krakowska, Kraków 2005.
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o których mowa w Podrozdziale 7.4 Założenia  do analizy fi-
nansowej – Wytycznych w zakresie zagadnień związanych 
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projek-
tów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 
2014–2020, data aktualizacji 8.08.2017 r., https://www.fun-
duszeeuropejskie.gov.pl/media/42752/2017-08-08_warian-
ty_rozwoju_Polski_14-20_w2.pdf, dostęp 21.03.2018 r.

Tabela 5

Źródło: opracowanie własne

Prognozowane przewozy poszczególnych grup ładunków transportem 
kolejowym w Polsce w 2018–2030 [mln ton /rok]

Grupa towarów 2018 2020 2025 2030

Węgiel 102,6 103,4 100,8 95,0

Intermodal 15,8 19,1 26,9 34,0

Rudy 14,3 14,8 13,0 9,6

Kruszywa 47,9 51,1 53,9 52,3

Paliwa płynne 18,7 19,5 21,1 22,1

Metale i wyroby 11,8 13,7 16,0 15,9

Cement 3,0 3,4 3,8 4,0

Chemikalia 10,4 11,8 14,2 15,6

Produkty rolnicze i z drewna 8,6 9,0 10,1 11,3

Pozostałe 4,7 4,9 5,2 5,3

Ogółem wszystkie grupy ładunków 237,9 250,7 265,0 265,1
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Streszczenie: PKP Polskie Linie Kolejowe SA nie posiadały do tej 
pory systemu pozwalającego na potencjalne ocenianie reakcji rynku 
przewozów pasażerskich i towarowych na wprowadzane w sieci zmia-
ny parametrów obsługi. Poszczególne inwestycje firmy były prowa-
dzone w oparciu o punktowe/ odcinkowe Studia Wykonalności, gdzie 
przeprowadzano proces weryfikacji korzyści z realizacji inwestycji dla 
ograniczonego obszaru oddziaływania. Model Ruchu daje możliwość 
wykazania wpływu inwestycji na funkcjonowanie rynku przewozów 
w skali kraju, a także podejmowanie decyzji inwestycyjnych z wykorzy-
staniem rekomendacji pochodzących z analiz. Zbudowany wewnętrz-
nie, przez pracowników Spółki Model Ruchu, pozwala na porównanie 
oferty pasażerskich przewozów kolejowych z konkurencyjnymi gałęzia-
mi transportu: transportem indywidualnym i transportem zbiorowym. 
Zastosowano model 4-stadiowy, w którym obszar rejonu odpowiada 
gminie. Na etapie generacji podróży uwzględniony jest wpływ otocze-
nia rozpatrywanej gminy. W modelu zastosowano wieloczynnikową 
funkcję podziału zadań przewozowych. Transport zbiorowy w mode-
lu, w tym transport autobusowy, został oparty na rozkładach jazdy. 
Paradygmat decyzyjny użytkowników systemu transportowego został 
oparty na zbiorze ankietowych badań ruchu pozyskanych od jednostek 
samorządu terytorialnego i z pilotażowego badania przeprowadzonego 
przez Główny Urząd Statystyczny. W artykule przekrojowo opisano za-
łożenia i wnioski z realizacji komponentu pasażerskiego Modelu Ruchu 
PKP PLK SA.
Słowa kluczowe: modelowanie transportu, transport pasażerski, trans-
port kolejowy, przepustowość.

Model Ruchu na potrzeby  
PkP Polskich Linii kolejowych SA 
– komponent pasażerski1

Geneza modelu ruchu 
Wymóg wdrożenia modelu ruchu przez zarządcę infra-
struktury kolejowej został sformułowany w Dokumencie 
Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 
2020 r. [1] PKP Polskie Linie Kolejowe SA nie posiadały 
systemu pozwalającego na potencjalne ocenianie reakcji 
rynku przewozów pasażerskich i towarowych na wprowa-
dzane w sieci zmiany parametrów obsługi. Poszczególne 
inwestycje firmy prowadzone były w oparciu o punktowe/
odcinkowe Studia Wykonalności, gdzie doszło do proce-
su weryfikacji korzyści z przeprowadzenia inwestycji, tyl-
ko i wyłącznie dla ograniczonego obszaru oddziaływania 
inwestycji. Dla Spółki istotnym jest możliwość zbadania 
i wykazania wpływu inwestycji na funkcjonowanie ryn-
ku przewozów w skali kraju, a także podejmowanie de-
cyzji inwestycyjnych z wykorzystaniem rekomendacji po-
chodzących z analiz. Model Ruchu PKP PLK SA (Model 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację: A. Konarski  
20%, M. Klikowski  20%, B. Mikulski  20%, M. Mokrzański  20%, M. Pyzik  20%

Ruchu lub Model) pozwala na porównanie oferty przewo-
zów kolejowych z innymi gałęziami transportu. Brak tego 
typu narzędzia skutkował czasochłonnością prowadzenia 
analiz oraz zwiększał ryzyko podjęcia nietrafnych decy-
zji, dotyczących zakresu prac inwestycyjnych. W efekcie 
przeprowadzane prace inwestycyjne mogły okazać się nie-
adekwatne do potrzeb, a środki przeznaczane na ich reali-
zację zostać nieefektywnie wykorzystane. Jest to istotne 
ze względu na skalę finansową zadań inwestycyjnych oraz 
czasochłonność ich realizacji. Błędnie podjęte decyzje do-
tyczące zakresu inwestycji w najgorszym przypadku mogą 
spowodować pogorszenie oferty kolei w stosunku do stanu 
dotychczasowego.

PKP PLK SA rozpoznała też sytuację pod kątem ada-
ptowania istniejących na rynku modeli, co doprowadziło do 
decyzji o potrzebie opracowania modelu od podstaw. 
W związku z dostępem do danych o sieci kolejowej i chęcią 
posiadania wpływu na finalny kształt modelu założono, że 
Model będzie powstawał wewnętrznie w PKP PLK SA i bę-
dzie realizowany zasobami własnymi spółki.

Doświadczenia zagraniczne wskazują, że warunkiem 
koniecznym do tego, aby uzyskiwać dokładne wyniki, jest 
stałe aktualizowanie Modelu, również po uzyskaniu jego 
pierwszej wersji, a także systematyczne wprowadzanie 
ulepszeń oraz nowych rozwiązań. Opracowany i opisany 
w niniejszym artykule model pasażerski stanowi bazę 
umożliwiającą wprowadzanie ulepszeń w kolejnych eta-
pach rozwoju. Struktura danych stanowiących Model, 
przygotowana jest tak, aby możliwe były regularne aktu-
alizacje po zakończeniu projektu, w zakresie sieci, danych 
demograficznych, badań potoków ruchu, badań zachowań 
komunikacyjnych itd. 

założenia Modelu
Podstawowe wymagania, jakie zostały postawione przed 
Modelem Ruchu w fazie koncepcji, to – oprócz rzetelności 
– jego elastyczność oraz łatwość aktualizacji i późniejszej 
rozbudowy. Biorąc pod uwagę powyższe wymagania, zade-
cydowano o modułowej budowie Modelu. Model podzie-
lono na moduły odpowiedzialne za poszczególne obszary 
działań. Obszary działań wykonywanych podczas tworze-
nia, korzystania i utrzymywania Modelu Ruchu można po-
dzielić na kilka grup:

•	 gromadzenie i weryfikacja danych,
•	 analiza danych,
•	 zasadnicza faza modelowania ruchu,
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•	 prezentacja wyników modelu,
•	 aktualizacja modelu,
•	 rozwój modelu.

założenia dotyczące modelowania
Zasadnicza część modelowa jest oparta na metodyce 
opisywanej w literaturze (np. [2]) jako model cztero-
stadiowy. Wynikiem modelowania są przede wszystkim 
potoki ruchu na sieci transportowej. W celu otrzymania 
potoków ruchu konieczne jest posiadanie macierzy prze-
mieszczeń użytkowników (macierze źródło–cel). Macierze 
przemieszczeń wyliczane są na podstawie danych socjo-
demograficznych, a następnie dzielone na gałęzie trans-
portu (np. transport indywidualny, kolej regionalna lub 
autobus). Otrzymane, podzielone macierze rozkładane są 
na sieć transportową, dając ostateczny wynik w postaci 
potoków ruchu na sieci. 

W przypadku niektórych części Modelu (takich jak np. 
ruch związanych z zagranicą, kołowy ruch towarowy, podró-
że studentów), dla których nie były dostępne spójne dane 
o zadowalającej jakości, zastosowano odmienne metodyki.

Modelowane środki transportu
W Modelu przyjęto następujące środki transportu: 
• Transport indywidualny – są to wszystkie podróże od-

bywane za pomocą samochodu osobowego przez użyt-
kowników, którzy są kierowcami, jak i osobami korzy-
stającymi z samochodu jako pasażerowie. Z uwagi na 
odmienną wrażliwość na występujące na drogach wa-
runki (inne parametry funkcji oporu na odcinkach sieci) 
podzielono ten meta-środek transportu ze względu na 
środki w motywacjach:
– samochody osobowe w motywacjach obligatoryjnych 

(praca, edukacja) – skrócona nazwa: SO Dojazd,
– samochody osobowe w motywacji biznes2 – SO Biznes,
– samochody osobowe w innych motywacjach – SO 

Inne;
• Transport zbiorowy – PuT, w podziale na:

– transport drogowy – BUS, modelowany przy wyko-
rzystaniu rozkładów jazdy:
o autobusy ekspresowe – BUS Ex,
o autobusy pospieszne (międzyregionalne) – BUS 

MR,
o autobusy zwykłe (regionalne) – BUS R,

– transport kolejowy – K, modelowany przy wykorzy-
staniu rozkładów jazdy:
o pociągi z segmentu premium – K EIP,
o pociągi międzyregionalne – K MR,
o pociągi regionalne – K R,

– transport pomocniczy – AUX, modelowany w spo-
sób uproszczony;

• Drogowy transport ładunków – FRE, używany w mo-
delu pasażerskim do obciążania sieci transportowej 
w celu uzyskania urealnionych czasów przejazdu:

2 Jako motywację Biznes rozumieć należy wszystkie podróże odbywane w ramach 
wykonywanej pracy, nie będące jednak podróżami dojazdowymi do i z pracy.

– samochody dostawcze – SD,
– samochody ciężarowe – SC,
– samochody ciężarowe z przyczepą – SCP.

• Transport pieszy – W, transport pieszy wykorzystywany 
w dojściu na przystanek w celu odbycia podróży środka-
mi transportu zbiorowego.
 
Elementy sieci transportowych posiadają odmienne cha-

rakterystyki w zależności od rozpatrywanego środka trans-
portu. Na przykład na drodze danego typu samochód oso-
bowy może poruszać się z większą dozwoloną prędkością 
niż samochód ciężarowy z przyczepą, autobus natomiast 
porusza się z prędkością zależną od czasu przejazdu autobu-
su wyliczoną na podstawie rozkładu jazdy i warunków ru-
chu na drogach.

Gałęzie transportu
Gałęzie transportu (w Visum: ang. modes) to grupy środków 
transportu, wewnątrz których możliwa jest zmiana wyko-
rzystywanego przez użytkownika środka transportu. W ta-
beli 1 przedstawiono listę gałęzi transportu zbiorowego wraz 
z przyporządkowanymi do nich środkami transportu.

Schemat przyporządkowania środków transportu do gałęzi transportu
Gałęzie transportu

Pomocniczy 
AUX

Autobusowy 
BUS

Kolej międzyre-
gionalna KMR

Kolej  
regionalna KR

Śr
od

ki 
tra

ns
po

rtu

AUX X P P P

BUS EX X

BUS MR X

BUS R X P

K EIP X

K MR X

K R P X

W P P P P

X – środek transportu występuje w gałęzi transportu, P – środek transportu występuje w gałę-
zi pomocniczo, przejazdy w ramach gałęzi realizowane tylko za pomocą środków występują-
cych pomocniczo są w Modelu zabronione.

Gałęzie dla transportu indywidualnego i towarowego są 
tożsame ze środkami transportu. Nie występują w tym 
przypadku żadne możliwości zmiany środka transportu.

Modelowanie w Modelu podaży 
System podaży w Modelu Ruchu odpowiada za umożliwie-
nie użytkownikom wykonania przemieszczeń wygenero-
wanych w części popytowej. W pośredni sposób wpływa 
także na obliczenia części popytowej poprzez czasy i odle-
głości podróży, które są m.in. produktem opartym na wła-
ściwościach sieci i jej oferty przewozowej. System podaży 
w Modelu Ruchu został odwzorowany z dużym poziomem 
dokładności. Składają się nań:

•	 sieć transportu kolejowego wraz z rozkładem jazdy 
pociągów,

•	 sieć transportu drogowego wraz z rozkładem jazdy 
autobusów.

Tabela 1
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Sieci, drogowa oraz kolejowa, zostały odwzorowane w po-
staci grafów składających się z wierzchołków i krawędzi wraz 
z przyporządkowanymi do nich parametrami. Na obu sie-
ciach zlokalizowano punkty zatrzymań (są to stacje i przy-
stanki kolejowe, a także zagregowane przystanki autobuso-
we) oraz umożliwiono wykonanie przesiadek pomiędzy róż-
nymi środkami transportu w ramach odpowiednich gałęzi 
transportu.

Sieć transportu kolejowego
Graf przebiegu torów kolejowych zbudowano na pod-
stawie danych pochodzących z wewnętrznych systemów 
Spółki: POS – Prowadzenie Opisu Sieci oraz SILK – System 
Informacji dla Linii Kolejowych. Dzięki stworzeniu proce-
sów ETL, pobierających dane bezpośrednio z wymienio-
nych systemów i zapisujących je do bazy danych, możliwe 
są regularne aktualizacje sieci kolejowej.

Integralną częścią sieci kolejowej w Modelu Ruchu 
jest odwzorowanie oferty przewozowej dla statystyczne-
go pasażera. W Modelu Ruchu oferta przewozowa od-
wzorowana jest za pomocą szczegółowego rozkładu jaz-
dy. Dane o rozkładzie jazdy dla sieci kolejowej pochodzą 
z wewnętrznego systemu spółki – Systemu Konstrukcji 
Rozkładu Jazdy (SKRJ). Dane z systemu dostarczane są 
w postaci zestawu plików XML na konkretny dzień. Pliki 
te przetwarzane są przez jeden ze stworzonych pakietów 
ETL, a wynik przetworzenia zapisywany jest w bazie da-
nych. Do Modelu wprowadzono dane z dnia 7 grudnia 
2015 roku.

Obliczenia w Modelu skupione są na ruchu prowadzo-
nym po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie 
Linie Kolejowe SA, a także na liniach innych zarządców, 
jeśli pociągi wykorzystujące sieć PLK mogą takie linie wy-
korzystywać. Nie wyczerpuje to  listy szynowych systemów 
transportowych w Polsce. Niektóre z pozostałych syste-
mów mają istotny wpływ na kształtowanie się ruchu mię-
dzygminnego i dopływ pasażerów do pociągów prowadzo-
nych po sieci PLK. Takimi systemami są:

•	 tramwaje (ujęte razem z pomocniczą komunikacją 
autobusową ze względu na ich ścisłą współpracę 
w obszarze miast),

•	 metro,
•	 Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD),
•	 w przyszłości celowe może być odwzorowanie ewen-

tualnej zrewitalizowanej kolei wąskotorowej (np. 
Żnińskiej Kolei Powiatowej), jeśli zaobserwowane zo-
stanie jej wykorzystanie przy codziennych przejaz-
dach.

 
Powyższe systemy zostały w Modelu przedstawione 

jako  uproszczony środek transportu (w nomenklaturze 
pakietu Visum system taki traktowany jest jako pomocni-
czy – PuT-AUX). W tym przypadku nie jest odwzorowy-
wany szczegółowy rozkład jazdy, a jedynie umożliwione 
jest poruszanie się użytkownika po odpowiednich odcin-
kach systemu ze średnią prędkością komunikacyjną.

Sieć transportu drogowego
Źródłem danych, użytym do stworzenia sieci drogowej, 
była sieć zaczerpnięta z Krajowego Modelu Ruchu, udostęp-
nianego przez GDDKiA. Powyższy model nie wykracza 
poza granice Polski, a dodatkowo charakteryzuje się wyż-
szym stopniem agregacji rejonów komunikacyjnych niż ma 
to miejsce w Modelu Ruchu. W związku z powyższym sieć 
w nim zawartą zaktualizowano i uzupełniono.

Dane na temat oferty przewozowej w transporcie auto-
busowym pozyskano od operatora internetowego planera 
podróży e-podróżnik. Dane pozyskano w postaci bazy da-
nych, która za pomocą pakietu ETL została przetworzona, 
a informacje w niej zawarte wprowadzone do bazy danych 
Modelu.

Lokalna komunikacja została oddana w Modelu jako 
środek transportu typu PuT-AUX w kilku grupach. 
W Modelu zadaniem opisywanych środków jest przede 
wszystkim dowiezienie pasażerów do Punktów Zatrzymań, 
w niektórych miejscach jednak stanowią one samoistną 
konkurencję dla pozostałych gałęzi transportu.

Modelowanie przesiadek pomiędzy gałęziami transportu
W Modelu Ruchu zapewniona jest możliwość wymiany ru-
chu pomiędzy środkami transportu w obrębie odpowied-
nich gałęzi transportu, np. przesiadki pociągiem między-
regionalnym a autobusem regionalnym. Połączenia pomię-
dzy dwoma sieciami transportowymi (drogową i kolejową) 
uzyskano poprzez utworzenie dodatkowych odcinków łą-
czących kolejowe Punkty Zatrzymań z Punktami autobu-
sowymi.

Modelowanie w Modelu popytu
W Modelu przyjęto, że podróż jest przemieszczeniem wiążą-
cym się z przekroczeniem granicy gminy. Oznacza to m.in., 
że w Modelu nie są uwzględniane podróże wewnątrz gmin. 

Motywacje podróży
Model operuje motywacjami podróży zestawionymi w ta-
beli 2.

Lista motywacji używanych w Modelu Ruchu
Motywacja podróży Opis

Dom-Praca 
Praca-Dom

Obejmuje codzienne wyjazdy z domu do pracy i powroty z pracy do 
domu

Dom-Szkoła 
Szkoła-Dom

 Obejmuje codzienne wyjazdy z domu do szkoły (dotyczy głównie szkół 
ponadgimnazjalnych) oraz powroty ze szkoły do domu

Dom-Uczelnia 
Uczelnia-Dom

Obejmuje codzienne wyjazdy studentów zamieszkałych w domach 
rodzinnych na uczelnię oraz powroty z uczelni do domu

Biznesowe Podróże odbywane w celach związanych z prowadzoną działalnością go-
spodarczą, jako właściciel lub pracownik, nie będące dojazdami do pracy

Inne Krótkie w go-
spodarstwach 
zmotoryzowanych

Podróże o zasięgu do 50 km odbywane przez osoby z gospodarstw 
posiadających co najmniej 1 samochód niezaliczone do obligatoryj-
nych i biznesowych (np. odwiedziny, wizyta u lekarza, zakupy)

Inne Krótkie w go-
spodarstwach 
niezmotoryzowanych

Podróże o zasięgu do 50 km odbywane przez osoby z gospodarstw 
nieposiadających samochodu niezaliczone do obligatoryjnych i bizne-
sowych (np. odwiedziny, wizyta u lekarza, zakupy)

Inne Długie Podróże o zasięgu powyżej 50 km niezaliczone do obligatoryjnych 
i biznesowych (np. odwiedziny, wizyta u lekarza, zakupy)

Związane 
z Warszawą

Podróże z i do Warszawy, nienależące do podróży dojazdowych, oraz 
nie związane z edukacją (szkoła, uczelnia), wyłączono – ze względu na 
specyfikę Warszawy – do osobnej motywacji podróży

Tabela 2
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komunikacyjne na poziomie powiatów macierz odległości 
pomiędzy rejonami jest obarczona istotnym błędem w ob-
szarze krótkich relacji. To wszystko powoduje, że niemożli-
we jest stworzenie dla takiego podziału generacji i dystry-
bucji ruchu. 

Zdecydowano się w tej sytuacji na zastosowanie gminy 
jako podstawowej wielkości rejonu. Za takim podejściem, 
oprócz powyższego opowiadała się dostępność danych. 
Dostępne w tym przypadku są zarówno zmienne objaśnia-
jące (np. ludność), jak i dane wykorzystywane w kalibracji 
Modelu (np. badanie dojazdów do pracy).

Małe rejony transportowe
W toku prac nad Modelem ujawniła się potrzeba dalszej 
dezagregacji podróży w większych ośrodkach miejskich 
i niektórych gminach wiejskich (bądź wiejsko-miejskich) 
ze szczególnie złożonym układem transportowym na ich 
terenie. Wprowadzenie małych rejonów transportowych 
umożliwiło dokładniejsze operowanie podziałem międzyga-
łęziowym w sytuacjach, w których posługiwanie się całym 
rejonem gminy mogło powodować istotne przekłamania.

Podział gmin na małe rejony oparty został na wykorzy-
stanym przez GUS w NSP (Narodowym Spisie Pow szech-
nym) w 2011 roku podział na rejony statystyczne. Przy 
wyznaczaniu małych rejonów kierowano się następującymi 
kryteriami:

•	 rejon powinien być zamieszkany przez min. 30 tysię-
cy (nie dotyczy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, 
dzielonych ze względu na układ linii kolejowych),  
a maksimum 100 tysięcy mieszkańców;

•	 rejon powinien stanowić obszar zwarty komunikacyj-
nie, powinno być możliwe wyznaczenie dla niego 
środka ciężkości położonego w tym rejonie;

•	 w miarę możliwości powinien zawierać  kolejowy 
Punkt Zatrzymań, chyba że dana część miasta jest 
znacznie od niego oddalona.

Zmienne objaśniające
W ramach prac nad Modelem Ruchu zebrano szereg 
zmiennych socjoekonomicznych, które następnie zostały 
wykorzystane przy obliczeniu pierwszych trzech kroków 
Modelu czterostadiowego. W niniejszym artykule nazywa-
ne są zmiennymi objaśniającymi. Niektóre z nich pochodzą 
bezpośrednio z zewnętrznych źródeł danych, inne są da-
nymi przetworzonymi według autorskich założeń. Wykaz 
wykorzystanych zmiennych przedstawiony został poniżej:

•	 Wskaźnik Większych Miast (WWM),
•	 liczba mieszkańców ogółem,
•	 liczba mieszkańców aktywna zawodowo,
•	 liczba mieszkańców w wieku szkolnym,
•	 PKB per capita,
•	 urealniony wskaźnik motoryzacji,
•	 liczba miejsc w szkołach,
•	 liczba miejsc na uczelniach,
•	 gęstość zaludnienia,
•	 powierzchnia użytkowa obiektów noclegowych,
•	 wskaźnik siły ośrodków akademickich.

Podział podróży fakultatywnych na motywacje (krótkie, 
długie, wydzielenie podróży związanych z Warszawą) wpro-
wadzono na podstawie analizy danych z badań ruchu, która 
wykazała znaczące różnice w charakterystyce podróży fakul-
tatywnych. Podział podróży fakultatywnych na często stoso-
wane motywacje, takie jak np. rozrywka, zakupy, centrum 
handlowe, odwiedziny itp., okazał się niemożliwy z uwagi na 
niewielkie próby tak pogrupowanych podróży oraz niespój-
ności pomiędzy poszczególnymi badaniami.

Rejony komunikacyjne
Przystępując do budowy Modelu Ruchu zespół przeanali-
zował wstępnie dane pozyskane oraz możliwe do pozyska-
nia. Wynikiem analizy była konkluzja, że Model posiadać 
musi rozwiązanie umożliwiające daleko idącą elastyczność 
w dziedzinie definicji rejonów oraz umożliwiające przelicze-
nie wartości zmiennych objaśniających bądź wynikowych 
podróży w podziale na zadane rejony. Podział zastosowany 
w Modelu składa się z:

•	 rejonów tożsamych obszarowo z gminami – jest to 
podstawowy typ rejonu, stosowany jeżeli nie zacho-
dzą inne przesłanki;

•	 małych rejonów – podzielone na nie zostały miasta 
w Polsce o liczbie mieszkańców większej niż 150 000 
w roku 2015 oraz gminy posiadające nietypowe połą-
czenia z siecią transportu zbiorowego;

•	 rejonów w państwach przygranicznych należących do 
Układu z Schengen;

•	 rejonów-przejść granicznych z sąsiadującymi pań-
stwami;

•	 rejonów reprezentujących dalsze obszary państw na-
leżących do Układu z Schengen.

Rejony oparte na gminach
Jest to podstawowy typ rejonu wykorzystywany w Modelu. 
Pierwotnie Model miał wykorzystywać definicję rejonu 
opartego na powiatach. Wyniki analiz prowadzonych przy 
okazji kalibracji generacji i dystrybucji podróży zadecy-
dowały o zdyskwalifikowaniu takiego podejścia. Powiaty 
w Polsce, powstałe na skutek reformy administracyjnej 
z 1999 roku, mimo ich pozornego oparcia na powiatach 
istniejących w Polsce do 1975 roku, stały się bytami, na 
których kształcie zaważyły przesłanki inne niż związane 
z odwzorowaniem zjawisk transportowych i zachowaniem 
więzi społecznych. W wielu miejscach podział administra-
cyjny przeciął ukształtowane więzy gospodarczo-społecz-
ne. Dodatkowo w sposób dosyć arbitralny wyodrębniono 
z części powiatów powiaty grodzkie. Skutkiem tego jest 
duże zróżnicowanie powiatów, objawiające się statystycz-
nie krańcowo różną liczbą mieszkańców czy miejsc pracy. 
Negocjacje dotyczące przynależności poszczególnych gmin 
do powiatów i wydzielenie powiatów grodzkich spowo-
dowały powstanie powiatów, dla których niemożliwe jest 
jednoznaczne ustalenie środka ciężkości. Z danych kalibra-
cyjnych wynika także, że prawie 70% wszystkich analizo-
wanych podróży to podróże do 20 km. W Polsce średni 
rozmiar powiatu to około 30 km. Przy podziale na rejony 
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Wskaźnik Większych Miast
Wskaźnik Większych Miast ma za zadanie wskazać, w ja-
kim otoczeniu znajduje się rozpatrywany rejon transporto-
wy. W tym rozumieniu większymi miastami są miejscowości 
o znacząco większej liczbie ludności od rozpatrywanego. 
WWM to autorski wskaźnik mający na celu prawidłowe 
oddanie wpływu otoczenia rejonu na jego generację ruchu. 
W Modelu nie uwzględnia się podróży wewnątrz rejono-
wych. Z uwagi na to wskaźniki ruchliwości różnych typów 
ośrodków znacząco różnią się między sobą. Prawidłowe od-
wzorowanie tych różnic wymagało zastosowania WWM. 
Parametry WWM opracowano iteracyjnie, bazując na wy-
nikach badań ruchu.

Algorytm wyliczania zmiennej w polega na wyznacze-
niu macierzy współczynników W wg wzoru:

gdzie:
ki – klasa wielkości rejonu wg przyjętej klasyfikacji – 

rejony powyżej 1,3 mln mieszkańców posiadają 
klasę nr 7, rejony poniżej 46 tysięcy mieszkańców 
posiadają klasę 0 – dla rozpatrywanego rejonu,

kj – klasa wielkości rejonu wg przyjętej klasyfikacji 
dla danego rejonu j w otoczeniu rejonu i,

l
j
 – ludność w rejonie końca relacji,

tij – czas przejazdu transportem indywidualnym z re-
jonu i do rejonu j,

tmax – czas podróży transportem indywidualnym okre-
ślający zasięg wpływu rejonu zależny od motywa-
cji i jego wielkości.

Posiadając macierz W, można obliczyć wartość wskaźni-
ka w dla rejonu i sumując wszystkie wartości wiersza i:

Następnie wartość w klasyfikowana jest analogicznie 
jak ludność w rejonach komunikacyjnych. Numer tak 
przyporządkowanej klasy stanowi finalną wartość wskaźni-
ka większych miast. Wartość Wskaźnika Większych Miast 
zależy od czasu przejazdu pomiędzy rejonami komunika-
cyjnymi, a to oznacza, iż może się ona zmieniać wraz ze 
zmianami dokonywanymi w sieci transportowej. Z tego 
powodu wskaźnik jest każdorazowo wyliczany w każdym 
horyzoncie prognostycznym.

Generacja ruchu w wielu motywacjach opiera się na 
wskaźniku dużych miast. Wskaźnik ten służy do oszacowa-
nia atrakcyjności otoczenia rejonu źródłowego – czy warto 
wyjeżdżać z danego rejonu. Należy zwrócić uwagę, że jest 
to pewne złamanie konwencji modelu czterostadiowego, 
gdyż wskaźnik ten poniekąd należy również do dystrybucji 
ruchu, tzn. pewne elementy dystrybucji ruchu zostały prze-
niesione do generacji. Jest to swoiste zaadaptowanie idei 
teorii pośrednich możliwości, o której pisał Stoufert [3] – 
w oryginalnym artykule badacz opisywał, jak na prawdo-

podobieństwo migracji wpływa sama możliwość migracji 
(atrakcyjne miejsca nowego zamieszkania), przeciwstawia-
jąc tę zależność podejściu opartemu tylko na dystansie. 
Zastosowanie takiego podejścia zostało częściowo wymu-
szone dostępnymi danymi oraz brakiem informacji o liczbie 
podróży wewnątrzgminnych w wielu badaniach.

Urealniony wskaźnik motoryzacji
Jest to liczba zarejestrowanych pojazdów w danej gminie 
przypadających na 1000 mieszkańców. Dane na temat 
liczby zarejestrowanych pojazdów pochodzą z zweryfiko-
wanych wpisów bazy danych CEPiK. Weryfikacja polegała 
na usunięciu wpisów o pojazdach, dla których właściciel 
w przeciągu ostatnich 7 lat nie dokonał żadnej czynności 
urzędowej związanej z danym pojazdem. Dane opisują-
ce liczbę ludności w danej gminie pochodzą ze zmiennej 
Ludność. Źródłem danych jest zlecone przez PKP PLK SA 
opracowanie Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego 
SAMAR.

Wskaźnik siły ośrodków akademickich
Siła ośrodków akademickich wyznaczona została na potrze-
by motywacji Dom-Uczelnia. Wykorzystano ją podczas 
modelowania z użyciem uproszczonego algorytmu pośred-
nich możliwości. Została policzona według następującego 
algorytmu:

W pierwszym kroku jako daną wejściową przyjęto 
Ranking Szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2016 [4]. Jest 
to coroczny ranking jakościowy uczelni publicznych i nie-
publicznych, uwzględniający prestiż uczelni, efektywność 
naukową, potencjał naukowy, innowacyjność i inne wskaź-
niki. Na jego podstawie określono punktową rangę każdej 
uczelni, przypisując odpowiednio:

•	 1,5 pkt dla uczelni na miejscach 1–7,
•	 1,2 pkt dla uczelni na miejscach 8–15,
•	 1 pkt dla uczelni 16–50,
•	 0,5 pkt dla uczelni na miejscach 51–60.
 
W drugim kroku punkty uczelni zostały posumowane 

w obrębie ośrodków akademickich. Porównanie wartości 
dla ośrodków (zestawionych z informacjami o zachowa-
niach komunikacyjnych studentów w tych ośrodkach) po-
zwoliło wyznaczyć naturalne granice do stworzenia grup 
ośrodków o podobnych zachowaniach. W ten sposób wy-
różniono cztery grupy ośrodków: 

•	 grupa A – powyżej 10 punktów,
•	 grupa B – ponad 5 do 10 punktów,
•	 grupa C – od 0,5 punktu do 5 punktów,
•	 grupa D – poniżej 0,5 punktu.

Generacja i dystrybucja ruchu
Generacja i dystrybucja ruchu zostały wyliczone w podziale 
na motywacje podróży. Jako podstawowe założenie przyjęto, 
że w przypadku, gdy pozyskane dane to umożliwiają, stoso-
wane będą modele regresji liniowej dla generacji ruchu oraz 
model grawitacyjny dla dystrybucji ruchu. W niektórych 
przypadkach jakość danych lub charakterystyka danej moty-
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wacji nie pozwoliła na takie podejście (motywacja Uczelnia-
Dom, Biznes, podróże związane z Warszawą), w tych przy-
padkach stosowano odmienne metodyki wyliczeń, które opi-
sane są w szczegółowej dokumentacji modelu.

Okres modelowania w Modelu Ruchu to doba. Dla mo-
tywacji obligatoryjnych oraz podróży innych długich przy-
jęto uproszczenie, że każda podróż rozpoczynana w danej 
dobie musi posiadać podróż powrotną w relacji odwrotnej. 
Przyjęcie takiego założenia upraszczającego było możliwe 
dzięki przeanalizowaniu danych zebranych w bazie danych 
Kompleksowych Badań Ruchu, z których wynika, że jest to 
sytuacja bardzo zbliżona do rzeczywistości. Założenie to 
zrealizowano poprzez wygenerowanie podróży w motywa-
cji podstawowej np. Dom–Praca, a następnie otrzymaną 
macierz transponowano, otrzymując macierz motywacji 
odwrotnej np. Praca–Dom. 

Wzory funkcji generacji oraz funkcji oporu przestrzeni 
używanych w obliczeniach dystrybucji ruchu w podziale na 
motywacje przedstawiono w tabeli 3. W obliczeniach dys-
trybucji posługiwano się wzorem:3

gdzie:
Tij – liczba podróży odbywanych pomiędzy rejonem 

i-tym a rejonem j-tym,
m – motywacja (Dom–Praca, inne krótkie, pozostałe),
g – grupa użytkowników (zmotoryzowani,  

niezmotoryzowani),
P – produkcja rejonu komunikacyjnego wyrażona 

w liczbie podróży w dobie dla typowego dnia 
roboczego, 

A – atrakcja rejonu komunikacyjnego wyrażona 
w liczbie podróży w dobie dla typowego dnia 
roboczego,

3 W motywacji „Inne krótkie” z uwagi na niewielką liczbę danych podróże opisa-
ne w badaniach zagregowano, eliminując zwrot wykonywanej podróży, analizując 
tylko relację. W związku z tym wyliczony wzór na produkcję rejonu używany jest 
również jako atrakcja rejonu.

U
ij 
– w przypadku analizowanych motywacji uży-

wano odległości pomiędzy rejonami liczonej 
wzdłuż sieci drogowej.

f(Uij)
 
– funkcja oporu przestrzeni dana wzorem:

Podział międzygałęziowy
Podział międzygałęziowy wyznaczano na dwa sposoby. Dla 
motywacji, w których zmienne objaśniające miały istotny 
wpływ na podejmowane decyzje wyznaczano parametry 
modelu logitowego. W przeciwnym przypadku zastoso-
wano podział stały oparty na danych empirycznych po-
chodzących z bazy danych Kompleksowych Badań Ruchu. 
W pierwszym przypadku na podstawie informacji o real-
nie wykonanych podróżach, pozyskanych z bazy danych 
Kompleksowych Badań Ruchu, wyznaczono parametry 
modelu logitowego dla każdej kombinacji motywacji podró-
ży oraz grupy użytkowników. Do wykonania tego zadania 
posłużono się oprogramowaniem BIOGEME. Jako zmien-
ne objaśniające użyto głównie czasów podróży wszystkimi 
środkami transportu oraz częstotliwość kursowania i liczbę 
przesiadek dla środków transportu zbiorowego.

Rozkład ruchu na sieć transportową
Dla różnych gałęzi transportu wykorzystywano różne pro-
cedury rozkładu ruchu na sieć:

•	 dla transportu indywidualnego – Equlibrium LUCE 
(procedura programu Visum),

•	 dla transportu zbiorowego – Timetable-based (proce-
dura programu Visum).

Proces obliczeniowy składa się z pętli, gdzie:
•	 w pierwszej iteracji wyliczany jest pierwszy rozkład 

ruchu na sieć z inicjalnymi wartościami zmiennych 
wpływających na podział międzygałęziowy,

•	 następnie wykonywane jest ponowne przeliczenie 
zmiennych (np. czasy jazdy samochodem osobowym, 
opóźnienia autobusów4 itp.),

4 Opóźnienia autobusów wyliczane są w Modelu na podstawie warunków ruchu na 
sieci drogowej

Wzory generacji ruchu oraz parametry dystrybucji ruchu

Motywacja podróży Produkcja R2 Atrakcja R2
Parametry dystrybucji ruchu

a b c

Dom–Praca (0.09213 + 0.01059 ∙ Wwm – 0.010996∙k) ∙ Lp 0.82 1.4071 ∙ PKB 0.91 3.6354 –1.3191 –0.0388

Dom–Szkoła
Dla k = 0: 0.29544 ∙ Ls 0.80 0.17394 ∙ Lms 0.82

1.4926 –0.6730 –0.0901
Dla k ≠ 0: (0.05936 + 0.01702 ∙ Wwm – 0.00596 ∙ k) ∙ Ls 0.74 0.17394 ∙ Lms 0.82

Inne krótkie, użytkownicy zmotoryzowani (0.36139 + 0.01020 ∙ Wwm – 0.04165 ∙ k) ∙ Lzm 0.79 –3 – 0.4168 0 –0.0932

Inne krótkie, użytkownicy niezmotoryzowani (0.04651 + 0.00183 ∙ Wwm – 0.00610 ∙ k) ∙ Lnzm 0.86 –3 – 2.3602 –0.9546 –0.0757

Inne długie 0.00590 ∙ Lc 0.91 0.00525 ∙ Sn 0.85 0.1910 0.3631 –0.0254

Oznaczenia zmiennych:

Lc – ludność całkowita
Lzm – ludność zmotoryzowana (na podstawie urealnionego wskaźnika motoryzacji)
Lnzm – ludność niezmotoryzowana
Lp – ludność aktywna zawodowo
Ls – ludność w wieku szkolnym

Lms – liczba miejsc w szkołach
Wwm – Wskaźnik Większych Miast
k – klasa wielkości rejonu
PKB – Produkt Krajowy Brutto
Sn – powierzchnia użytkowa obiektów noclegowych

Tabela 3
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•	 ponownie liczony jest podział międzygałęziowy,
•	 następuje ponowne wyliczenie rozkładu ruchu na sieć.
 
Pętla wykonywana jest pięciokrotnie. Ostatni rozkład 

ruchu na sieć przyjmowany jest jako finalny.

Dane zebrane w celu dokonania kalibracji i weryfikacji modelu
Kompleksowe Badania Ruchu
W ramach prac nad Modelem niezbędne było pozyskanie 
informacji o zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców 
Polski. Umożliwiło to poprawne skonstruowanie trzech z czte-
rech stadiów modelu, czyli generację podróży, dystrybucję 
i podział międzygałęziowy. W tym celu zebrano szereg opra-
cowań, zarówno o zasięgu krajowym, regionalnym, jak i lokal-
nym. Przede wszystkim były to badania ankietowe stanowiące 
część Kompleksowych Badań Ruchu. Zamawiający powyższe 
opracowania definiowali różne potrzeby oraz zakresy badań. 
Badania były realizowane przez wielu różnych Wykonawców 
posługujących się różnorodnymi metodykami. Mając to na 
uwadze, przeanalizowano dane pod kątem jakości i spójności 
oraz zdecydowano, które z nich są możliwe do wykorzystania. 
Ostatecznie niezbędne było opracowanie zestawu wag, aby 
wszystkie z wykorzystanych badań można było potraktować 
jako jeden zestaw danych. W tabeli 4 przedstawiono zestawie-
nie badań ruchu, jakie pozyskano i dokonano próby przewa-
żenia (po weryfikacji, czy badanie jest możliwe do ważenia):

5 Pilotażowe badanie zachowań komunikacyjnych przeprowadzane przez GUS w ra-
mach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013

6 Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu
7 Badanie ruchu zostało wykonane w ramach projektu Trendy Rozwojowe Mazowsza

Zestawienie analizowanych badań ruchu
Lp. Nazwa skrótowa Obszar badania Rok

1 POPT14 Polska 2015

2 PZRT5 Pomorskie województwo pomorskie z wyłączeniem Trójmiasta 2013

3 KBR Warszawa Miasto Warszawa 2015

4 KBR Białystok Miasto Białystok 2014

5 PZRT Kujawsko – 
Pomorskie

województwo kujawsko-pomorskie z wyłączeniem
miast: Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, Włocławek oraz  
3 gmin wiejskich: Brodnica, Golub-Dobrzyń, Rogowo

2013

6 KBR Gdańsk Miasto Gdańsk 2009

7 PZRT Małopolskie województwo małopolskie z wyłączeniem Krakowa
i powiatu krakowskiego

2013

8 KBR Bielsko-Biała Miasto Bielsko-Biała 2014

9 TRM6 Mazowieckie województwo mazowieckie z wyłączeniem Warszawy, 
Płocka, Ostrołęki, Ciechanowa, Siedlec i Radomia. Przy 
doborze próby zastosowano znaczną nadreprezentację 
populacji zamieszkującej korytarz kolejowy (połowa 
próby zrealizowana w pasie o szerokości 10 km wzdłuż 
linii kolejowej)

2014

10 KBR Wrocław Miasto Wrocław 2011

11 LGOF Zespół 37 gmin należących do Legnicko-
Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego

2014

12 PZRT Wielkopolskie województwo wielkopolskie z wyłączeniem miasta
Poznań i powiatu poznańskiego

2013

13 KBR Kielce Miasto Kielce 2015

14 KBR Kraków Krakowski Obszar Metropolitalny – Miasto Kraków
oraz 33 gminy ościenne

2013

15 KBR Poznań Miasto Poznań i powiat poznański 2013

16 KBR Katowice Miasto Katowice 2015

17 KBR Rybnik Aglomeracja rybnicka: miasto Rybnik i 14 gmin ościennych 2015

Tabela 4

Dla wszystkich powyższych badań przeprowadzono 
szczegółową analizę zawartych w nich danych. Na tej pod-
stawie zidentyfikowano opracowania, które ze względu na 
jakość lub zastosowaną metodykę nie mogły być wykorzy-
stane w dalszych pracach. Ostatecznie odrzucono badania: 
TRM Mazowieckie, KBR Wrocław oraz KBR Poznań.

Dla zespolonego zbioru badań opracowano zmienne ko-
rygujące, nazywane wagami statystycznymi. Celem takie-
go zabiegu jest zmniejszenie negatywnego wpływu znie-
kształcenia różnorodności składowych zbiorów danych, 
ostatecznie otrzymując jednolity zestaw, z którego można 
wyciągać wnioski na temat zachowań komunikacyjnych 
ludności. Wagi zostały obliczone na podstawie różnic roz-
kładu cech populacji uwzględnionej w poszczególnych ba-
daniach, a charakterystyką populacji zamieszkującej dany 
obszar. Przeważenia danych dokonał – na zamówienie PKP 
PLK SA – podmiot Rubika Tomasz Dziedzic. Finalnie do 
kalibracji wykorzystano dane z 14 badań, w ramach któ-
rych zostało przebadane 80 000 gospodarstw domowych, 
w których przeprowadzono wywiady ze 183 000 osób. 

Pomiary potoków ruchu
•	 Generalny Pomiar Ruchu GDDKiA – pozyskano 

dane na rok 2015 (pomocniczo również na 2005, 
2010). Punkty pomiarowe przypisano do odcinków 
sieci drogowej Modelu, a następnie wartości pomia-
rowe zapisano w bazie danych.

•	 Dane od Przewozy Regionalne sp. z o.o. – uzyskano 
dane na temat wymiany pasażerskiej na kolejnych 
stacjach wzdłuż biegu pociągów na niektórych tra-
sach w roku 2013. Otrzymany zbiór dotyczył tylko 
części uruchomionych pociągów, co udało się po-
twierdzić, porównując otrzymane pliki z ówczesnymi 
rozkładami jazdy. Do porównania z wynikami Mode-
lu przyjęto tylko te odcinki, dla których analiza 
wskazywała na kompletność danych. Zbiór ten nie 
jest niestety liczny, biorąc za punkt odniesienia obszar 
działalności przewoźnika.

•	 Dane od Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. – pozyskano 
dane pochodzące z systemu automatycznego zliczania 
pasażerów stosowanych w pojazdach przewoźnika. Po-
toki pozyskane z tego źródła wydają się być istotnie 
zawyżone. Analiza danych wskazała, że zastosowana 
technologia jest podatna na błędy, w tym nadmiarowe 
zliczenia. Z uwagi na małą wiarygodność danych nie 
wykorzystano ich w procesie kalibracji.

Macierze biletowe
•	 „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. – KM udo-

stępniły na potrzeby Modelu Ruchu pełną macierz 
biletową za rok 2015. Dane pomyślnie zaimportowa-
no do bazy danych i wykorzystano w procesie kali-
bracji.

•	 Koleje Śląskie – KŚ dostarczyły macierz przejazdów. 
Wielkość potoków pasażerskich uzyskanych z tych 
macierzy od początku budziła wątpliwości. Poddano 
więc porównaniu wyniki napełnień z badaniem wiel-
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kości wymiany pasażerskiej na wybranych stacjach, 
zrealizowanych przez marszałka województwa ślą-
skiego w 2011 roku (te ostatnie dane pozyskano 
w formie papierowej, stąd ich brak wśród materiałów 
kalibracyjnych). Okazało się, że wyniki różnią się co 
do rzędu wielkości, dlatego też zdecydowano nie wy-
korzystywać danych Kolei Śląskich w procesie kali-
bracji.

Wymiana pasażerów w punktach zatrzymań
•	 Badanie na dworcach autobusowych – w ramach 

prac nad Modelem wykonano pomiary potoków pa-
sażerskich wśród wybranych przewoźników auto-
busowych na wybranych dworcach autobusowych 
w Polsce. Badanie polegało na zliczeniu pasażerów, 
podróżujących autobusami na regularnie obsługi-
wanych trasach o zasięgu międzyregionalnym, mię-
dzyaglomeracyjnym i międzynarodowym. W bada-
niu nie liczono pasażerów przewoźników o charak terze 
lokalnym. Pomiary trwały całą dobę i były prowa-
dzone w Typowym Dniu Roboczym. Prowadzone 
były w największych polskich miastach. Uzyskane 
wyniki pomocniczo wykorzystano w procesie kali-
bracji Modelu.

•	 Dane z UTK – Urząd Transportu Kolejowego udo-
stępnił dane, o wymianie pasażerskiej na większych 
Punktach Zatrzymań kolejowych w roku 2013. Dane 
przedstawiono dla wymiany średniodobowej, nie w po-
staci dokładnej liczby, lecz w formie przedziałów. 
W zależności od charakterystyki pociągów zatrzymu-
jących się w danym punkcie granulacja przedziałów 
różni się między sobą. Dane zostały włączone do Mo-
delu ruchu i użyte w procesie kalibracji. Pomimo 
znacznych uproszczeń, jakimi się charakteryzują, 
uważa się, że jest to jeden z najistotniejszych zbiorów, 
gdyż jako jedyny kompleksowo przedstawia wymia-
nę pasażerską dla systemu kolejowego w całym kraju.

•	 Dane od Koleje Dolnośląskie SA – KD dostarczyły 
dane o wymianie pasażerskiej na stacjach i przystan-
kach za rok 2014. Niemal wszystkie Punkty Zatrzy-
mań z przekazanego zakresu danych obsługiwane 
były wówczas również przez Przewozy Regionalne 
oraz PKP Intercity – czyli dwóch przewoźników, od 
których nie udało się otrzymać informacji o wymianie 
pasażerskiej. Uzyskane wartości odnoszą się więc tyl-
ko do pewnej części wymiany pasażerskiej. Z tego 
powodu nie można było użyć tego zbioru danych do 
kalibracji Modelu.

Inne dane używane podczas modelowania
•	 Opracowanie nt. dojazdów do pracy autorstwa GUS 

(rok 2006 oraz 2011) – powstało w głównej mierze na 
podstawie danych zawartych w zeznaniach podatko-
wych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. 
Poziomem agregacji terytorialnej jest gmina, a wszyst-
kie zapisane przejazdy dotyczą podróży przekraczają-
cych granicę gminy. Nie ma w nich podróży wewnętrz-

nych, więc swoim charakterem wpisują się w definicję 
podróży przyjętą w Modelu.

•	 Dane pochodzące z Systemu Informacji Oświatowej 
– zestaw opisujący przypisanie uczniów do szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych, z wyłączeniem 
uczelni wyższych. Terytorialnie informacja zagrego-
wana jest do gminy. Zbiór powstał poprzez zanonimi-
zowanie  i wyeksportowanie danych za rok 2015 z SIO 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na jego pod-
stawie została skalibrowana macierz podróży w moty-
wacji Dom–Szkoła–Dom.

Proces kalibracji
Zbiór pozyskanych danych kalibracyjnych wymagał au-
torskiej koncepcji oceny uzyskiwanych wyników obliczeń. 
Punktem wyjściowym do powyższej była klasyczna meto-
da weryfikacji jakości kolejnych stadiów modelu. W re-
zultacie proces kalibracji przebiegał wg działań opisanych 
poniżej. Zaznaczyć należy, że w niektórych przypadkach, 
gdy kalibracja nie dawała spodziewanych efektów, ko-
nieczna była modyfikacja założeń przyjętych na etapie 
koncepcji.

Warto zwrócić uwagę, że przeprowadzone rozpoznanie 
w zakresie stosowanych praktyk za granicą wskazuje, iż 
modele ruchu o zasięgu krajowym tworzone na podstawie 
dużo lepszych wejściowych danych kalibracyjnych (np. mo-
del słowacki, oparty przede wszystkim na danych z projek-
tu Brawisimo [5]) w zasadzie nie dążyły usilnie do oddania 
istniejących potoków, ale koncentrowały się na zgodności 
z trzema pierwszymi krokami modelu czterostadiowego. 
Również kolejowy model dla Holandii weryfikowany był 
głównie za pomocą opinii eksperckiej dotyczącej poszcze-
gólnych aspektów jego działania. 

Generacja i dystrybucja ruchu
W Modelu Ruchu modelowane są tylko podróże zewnątrz-
-rejonowe. Z uwagi na to założenie wskaźnik ruchliwo-
ści (dla podróży zewnątrzrejonowych) w różnych typach 
ośrodków (gminy wiejskie, miejskie, gminy w okolicy du-
żych miast) jest bardzo zróżnicowany. W celu uwzględnie-
nia tych różnic wprowadzono podział rejonów ze względu 
na wielkość oraz, w niektórych przypadkach, zastosowano 
we wzorach na generację ruchu specjalny wskaźnik mode-
lujący dostępność rejonu do większych ośrodków (sposób 
wyliczenia wskaźnika opisuje powyżej). Wskaźnik więk-
szych miast pozwala, na etapie generacji ruchu, uwzględ-
nić otoczenie analizowanego rejonu (im atrakcyjniejsze, 
tym więcej podróży rejon generuje), a także zmniejszenie 
ruchliwości w podróżach zewnątrzrejonowych wywołane 
atrakcyjnością własną rejonu.

Podział międzygałęziowy
Dla motywacji, w których wyznaczono model logitowy 
podziału międzygałęziowego, na potrzeby weryfikacji po-
prawności modelu sprawdzano:

•	 statystykę ρ2 – przy kalibracji dążono do tego, aby 
wartość tej statystyki była jak największa, ρ2 to miara 
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opisująca, w jakim stopniu wyliczony model lepiej 
odwzorowuje rzeczywistość od modelu, w którym dla 
każdej funkcji użyteczności rozważanego środka 
transportu występuje wyłącznie składnik losowy [6]. 
Wartości powyżej 0,5 uważane są za zadowalające. 
Wartości powyżej 0,2 mogą być uważane za wystar-
czające, pod warunkiem dalszej dokładnej weryfikacji 
wyniku;

•	 T-test – wynik testu t-Studenta dla istotności zmien-
nej objaśniającej. Założono poziom istotności równy 
α = 0,025;

•	 znaki przy wyliczonych parametrach – wszystkie pa-
rametry dla zmiennych oznaczających koszt powinny 
być ujemne (zmniejszają użyteczność danego środka 
transportu), wszystkie parametry dla zmiennych 
oznaczających korzyści powinny być dodatnie (zwięk-
szają użyteczność danego środka transportu);

•	 dla danych wejściowych wyliczono wtórnie prawdo-
podobieństwa wybrania środków transportu, korzy-
stając z wyznaczonych parametrów, i porównano 
z rzeczywistym wyborem użytkowników. 

Rozkład ruchu na sieć transportową
Po obliczeniach rozkładu ruchu na sieć transportową prze-
prowadzono kompleksową analizę otrzymanych wyników 
z danymi kalibracyjnymi, która obejmowała:

•	 wyznaczenie kordonów i ekranów pomiarowych (ry-
sunek 1),

•	 porównanie sum podróży w motywacjach,
•	 porównanie sum podróży w środkach transportu,
•	 ocenę globalnego podziału międzygałęziowego,
•	 średnie długości i czasy podróży:

 – średnie długości podróży w motywacjach,
 – średnie długości podróży w środkach transportu,
 – średni czas podróży w środkach transportu,

•	 potoki ruchu:
 – potoki w ruchu kołowym,
 – porównanie potoków w ruchu kołowym na kor-

donach,
 – wymianę pasażerską w miejscach postojów han-

dlowych,
 –  porównanie potoków w ruchu kolejowym regio-

nalnym,
 –  potoki pasażerskie w transporcie autobusowym,
 –  porównanie potoków w ruchu kołowym na kor-

donach.

Podsumowanie i rekomendacje
Artykuł syntetycznie opisuje założenia i metodykę opra-
cowania komponentu pasażerskiego Modelu Ruchu PKP 
PLK SA. Podsumowanie zdecydowano się ukierunkować 
na ocenę wymagania dotyczącego zapewnienia możliwie 
rzetelnego odwzorowania działania transportu pasażerskie-
go w skali Polski.

Wymaganie to oznaczało, że mechanizm Modelu ma 
pozwolić na odtworzenie w przestrzeni matematycznej, 
możliwie zbliżonego do rzeczywistości obrazu typowego 
dnia roboczego. Istotne jest też, by odpowiedź Modelu na 
zmiany była wytłumaczalna. Droga do tego wiodła przez:

•	 zebranie szerokiego materiału umożliwiającego wery-
fikację tworzonego mechanizmu,

•	 przeprowadzenie możliwie skutecznego procesu kali-
bracji Modelu,

•	 przeprowadzenie badania wrażliwości Modelu na zmiany.
 

Rys. 1.  
Kordony i ekrany pomiarowe w Modelu
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Pozyskanie rzetelnych materiałów, a następnie przetwo-
rzenie informacji okazało się zadaniami najbardziej czaso-
chłonnym w ciągu tworzenia Modelu. 

W opinii autorów rekomendowane są następujące dzia-
łania:
1. Opracowanie, wypromowanie i ustanowienie jednolite-

go standardu badań ankietowych. Badania pozyskane 
dotychczas przez zespół pokazały naglącą potrzebę wy-
pracowania takiego standardu (uzyskanie spójnego ma-
teriału badawczego na ich podstawie okazało się zada-
niem trudnym i wymagającym wielu uproszczeń). 
Rekomendowaną do tego rodzaju działań jednostką jest 
Główny Urząd Statystyczny. Dzięki temu samorządy 
będą w stanie przygotowywać rzetelne badania. Ocze-
kuje się m.in. realizacji następujących postulatów:
•	 przyjęcie metody pozwalającej na uzyskanie odpo-

wiedzi od osób wysoce mobilnych, a więc zazwyczaj 
nieobecnych w chwili ankietowania, krytyce powi-
nien zostać też poddany mechanizm random route [7] 
doboru próby,

•	 ograniczenia liczby pytań do niezbędnych tak, aby 
nie zniechęcać respondenta długością ankiety,

•	 przyjęcie standardu zapisywania, znajdującego się 
poza obszarem badań, początku lub końca podróży 
z zachowaniem co najmniej gminy (w Polsce),

•	 wprowadzenie w kafeterii odpowiedzi na pytanie o śro-
dek transportu, rozróżnienia na pociągi regionalne, 
międzyregionalne i ekspresowe, autobusy na zwykłe, 
pospieszne i ekspresowe,

•	 notowania motywacji źródłowej i docelowej, godziny 
rozpoczęcia podróży (a nie przedziału),

•	 obligatoryjnego wydzielenia w kafeterii odpowiedzi 
na pytanie o motywacje podróży służbowej bądź biz-
nesowej,

•	 uwzględniania w ankietach osób mogących wykony-
wać podróże do szkoły czy uczelni, w tym zwłaszcza 
grup często dyskryminowanych w takich badaniach: 
studentów (zwłaszcza zamieszkałych w akademikach, 
stancjach) oraz uczniów w wieku co najmniej gimna-
zjalnym;

2. Wspieranie samorządów i innych instytucji w przepro-
wadzaniu ankietowych badań ruchu. Bazowanie na jed-
nym standardzie badawczym poszerza grupę potencjal-
nych interesariuszy, a bazujące na nim łączenie różnych 
badań może być użyteczne zarówno na poziomie krajo-
wym, jak również regionalnym czy miejskim; 

3. Brak danych o ruchu transgranicznym każe wspomnieć 
o wsparciu inicjatyw mających na celu zbadanie mobil-
ności osób zamieszkujących obszary nadgraniczne, za-
równo po stronie polskiej, jak i kraju-sąsiada. PKP PLK 
SA w trakcie powstawania Modelu brała udział również 
w inicjatywie, mającej na celu przeprowadzenie takich 
badań. Źródłem finansowania tych badań miał być je-
den z programów INTERREG. Mimo fiaska tej inicja-
tywy należy podobne działania wspierać w przyszłości; 

4. W przypadku ruchu drogowego indywidualnego należy 
uznać sytuację za satysfakcjonującą (za wyjątkiem agre-

gacji mikrobusów do kategorii samochodów osobo-
wych, o czym poniżej). Być może warto, by zarządca 
dróg publikował nie tylko wartości Średniodobowego 
Ruchu Rocznego, ale przygotował agregat dla typowe-
go dnia roboczego. Być może warto również rozbudo-
wać GPR o ankietę kierowców przekraczających przej-
ścia graniczne, zwłaszcza te z państwami spoza Strefy 
Schengen.

5. Zespół już po zakończeniu prac nad Modelem pozyskał 
od PKP Intercity macierze biletowe. Przy najbliższej 
aktualizacji Modelu dane te zostaną wprowadzone jako 
dane weryfikujące i dokonana zostanie rekalibracja 
Modelu. W dalszym ciągu należy dokonywać wysiłków 
na rzecz pozyskania kolejnych wartości potoków po-
dróżnych na odcinkach (mogą to być również statystyki 
wsiadł-wysiadł) i macierzy biletowych. Uzyskane dane, 
zwłaszcza w przypadku istotnego stopnia pokrycia od-
cinków kolejowych, powinny zostać wykorzystane do 
rekalibracji kolejnej wersji Modelu.

6. Należy pozyskać statystyki UTK dotyczące średnio-
rocznej wymiany pasażerskiej dla kolejnych lat i na pod-
stawie tych danych dokonać ewentualnej rekalibracji 
Modelu. Korzystne byłoby stworzenie mechanizmu 
zbierania danych (o  zdefiniowanej zawartości i formie) 
od przewoźników kolejowych przez niezależną instytu-
cję. Instytucja ta mogłaby dokonywać agregacji danych, 
tak aby nie narażać interesów poszczególnych przewoź-
ników i udostępniać agregat.  

7. Warto, aby zarządca infrastruktury drogowej przy prze-
prowadzaniu kolejnego GPR rozważył przeprowadzenie 
uzupełniającego badania potoków podróżnych korzy-
stających z autobusów i mikrobusów.
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Streszczenie: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie posiadały dotychczas 
systemu pozwalającego na potencjalne ocenianie reakcji rynku przewo-
zów towarowych na wprowadzane w sieci zmiany parametrów ruchu. 
Artykuł traktuje o przyjętych dla budowy Modelu Ruchu założeniach, 
wybranych zastosowanych rozwiązaniach oraz uzyskanych wynikach. 
W ramach prac nad Modelem Ruchu podjęto próbę stworzenia 5-stop-
niowego modelu towarowego opartego o następujące kroki: generacja 
ruchu, rozkład przestrzenny ruchu, podział zadań przewozowych, za-
ładunek towarów na pojazdy i rozkład ruchu na sieć. Zidentyfikowano 
brak dostępnych danych, pozwalających na rzetelne odwzorowanie każ-
dego z pięciu kroków modelu, co doprowadziło do decyzji o odwzo-
rowaniu wyizolowanego ruchu kolejowego. Efektem powyższego jest 
nazwanie go Kolejowym Modelem Towarowym, w którym zawężono 
model 5-stopniowy do 3 kroków: 1. załadunek na pojazdy – podział 
ruchu na składy z uwzględnieniem wykorzystywanej długości pociągu,  
2. rozkład ruchu na sieć, 3. obliczenie wolumenu przewożonego towaru 
na podstawie ruchu bazowego i różnic w efektywnych parametrach sie-
ci. Każdy z kroków został scharakteryzowany w treści referatu. 
Słowa kluczowe: modelowanie transportu, transport towarowy, trans-
port kolejowy, przepustowość

kolejowy Model Towarowy  
– Model Ruchu na potrzeby  
PkP Polskich Linii kolejowych SA1

Geneza Kolejowego Modelu Ruchu
Wymóg wdrożenia modelu ruchu przez zarządcę in-
frastruktury kolejowej został zapisany w Dokumencie 
Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu 
do 2020 roku (z perspektywą 2030). PKP Polskie Linie 
Kolejowe SA nie posiadały systemu pozwalającego na po-
tencjalne ocenianie reakcji rynku przewozów pasażerskich 
i towarowych na wprowadzane w sieci zmiany parametrów 
ruchu. Poszczególne inwestycje firmy prowadzone były 
w oparciu o punktowe/odcinkowe Studia Wykonalności, 
gdzie przeprowadzano proces weryfikacji korzyści z prze-
prowadzenia inwestycji tylko i wyłącznie dla ograniczone-
go obszaru oddziaływania inwestycji. Dla spółki istotnym 
jest możliwość zbadania i wykazania wpływu inwestycji na 
funkcjonowanie rynku przewozów w skali kraju, a także 
podejmowanie decyzji inwestycyjnych z wykorzystaniem 
rekomendacji pochodzących z analiz. Model Ruchu PKP 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację: 
M. Kaczorek – 10%, M. Klikowski – 10%, A. Konarski – 10%, S. Lenart – 15%, 
B. Mikulski – 20%, M. Mokrzański – 10%, M. Pyzik – 25%.

PLK SA (dalej w tym kontekście używa się sformułowań 
Model Ruchu lub Model, w odróżnieniu od innych modeli 
i modelu jako pojęcia) pozwala na porównanie oferty prze-
wozów kolejowych z innymi gałęziami transportu. Brak 
tego typu narzędzia skutkował czasochłonnością prowa-
dzenia analiz oraz zwiększał ryzyko podjęcia nietrafnych 
decyzji, dotyczących zakresu prac inwestycyjnych. W efek-
cie przeprowadzane prace inwestycyjne mogły okazać się 
nieadekwatne do potrzeb, a środki przeznaczane na ich re-
alizację mogły zostać nieefektywnie wykorzystane. Jest to 
istotne ze względu skalę finansową zadań inwestycyjnych 
oraz czasochłonność ich realizacji. Błędnie podjęte decy-
zje dotyczące zakresu inwestycji w najgorszym przypadku 
mogą spowodować pogorszenie oferty kolei w stosunku do 
stanu dotychczasowego.

PKP PLK SA rozpoznała też sytuację pod kątem ada-
ptowania istniejących na rynku modeli, co doprowadziło do 
decyzji o potrzebie opracowania modelu od podstaw. 
W związku z dostępem do danych o sieci kolejowej i chęcią 
posiadania wpływu na finalny kształt założono, że Model 
będzie powstawał wewnętrznie w PKP PLK SA i będzie 
realizowany zasobami własnymi spółki.

Jednym z celów Modelu Ruchu jest wsparcie decyzji o re-
moncie bądź budowie konkretnych linii czy odcinków i wy-
miarowania ich parametrów. Z tego też powodu zespół nie 
mógł zaadaptować jednego z istniejących modeli międzyna-
rodowych (np. Transtools). Byłoby to nieocenione wsparcie 
w sytuacji braku danych polskich umożliwiających stworze-
nie modelu pięciostopniowego. Niestety, modele takie – sku-
pione na obszarze Europy – charakteryzują się mniejszą do-
kładnością w wymiarze krajowym i regionalnym.

Doświadczenia zagraniczne wskazują, że warunkiem 
koniecznym do tego, aby uzyskiwać dokładne wyniki, jest 
stałe aktualizowanie Modelu, również po uzyskaniu jego 
działającej wersji, a także systematyczne wprowadzanie 
ulepszeń oraz nowych rozwiązań. Opracowany i opisany 
w niniejszym referacie Model Towarowy stanowi bazę 
umożliwiającą wprowadzanie ulepszeń w kolejnych eta-
pach rozwoju. Struktura danych stanowiących Model przy-
gotowana jest tak, aby możliwe były regularne aktualizacje 
po zakończeniu projektu, w zakresie sieci, danych o gru-
pach produktowych itd. 
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Geneza Kolejowego Modelu Towarowego
Przemieszczenia ładunku towarowego uzupełniają ob-
raz ruchu na sieci transportowej, którego część składową 
–  ruch pasażerski – opisano w referacie Model Ruchu na 
potrzeby PKP Polskie Linie Kolejowe SA – komponent pasażerski. 
Ruch pasażerski i towarowy posiadają inną charakterysty-
kę: w modelu pasażerskim decyzje podejmowane są w spo-
sób rozproszony, a ich modelowanie jest możliwe tylko 
w ujęciu stochastycznym. W Modelu Towarowym ładunek 
nie ma wpływu na to, dokąd zmierza (i jakim środkiem 
transportu), takie decyzje podejmowane są przez zewnętrz-
nych aktorów – przewoźników, spedytorów, nadawców 
i odbiorców. Stąd też, o ile model pasażerski koncentruje 
się na odwzorowaniu paradygmatu postrzegania podróży 
przez pojedynczego pasażera, o tyle model towarowy sku-
pia się na odwzorowaniu mechanizmu decyzyjnego wspo-
mnianych aktorów.

Podejście klasyczne – model pięciostopniowy
Klasyczny, opisywany w literaturze [1] model towarowy 
(pięciostopniowy) składa się z następującej sekwencji czyn-
ności:

•	 TG – pociągi towarowe w ruchu międzynarodowym: 
ładunki masowe i ruch transgraniczny,

•	 TK – pociągi towarowe w ruchu krajowym: pociągi 
towarowe do obsługi stacji i bocznic w obszarze od-
działywania stacji przelotowej,

•	 TM – pociągi towarowe w ruchu krajowym: dla prze-
wozu towarów masowych składy załadowane oraz 
puste,

•	 TN, TL – pociągi towarowe w ruchu krajowym: dla 
przewozu towarów innych niż masowe w pojedyn-
czych i pogrupowanych wagonach,

•	 TP - pociągi towarowe w ruchu krajowym: pociągi 
dużej prędkości do przewozu cargo w pojedynczych 
i pogrupowanych wagonach,

•	 TA, TB – krajowe i międzynarodowe pociągi towaro-
we dla przewozów priorytetowych,

•	 TC, TD – krajowe i międzynarodowe pociągi towa-
rowe dla przewozów intermodalnych.

 
Podział pociągów na poszczególne kategorie w żaden 

sposób nie ujawnia i nie może ujawniać podróży poszcze-
gólnych towarów – ta wiedza bowiem jest uznawana przez 
przewoźników za istotną tajemnicę handlową. Należy nad-
mienić, że mimo ubóstwa dostępnych danych SOLK jest 
dla polskiego rynku przewozów kolejowych jedynym źró-
dłem zdezagregowanych danych.

W Modelu Ruchu, ze względu na oczekiwane zastoso-
wanie, zdecydowano się na odwzorowanie wyizolowanego 
ruchu kolejowego. Efektem powyższego jest nazwanie 
go Kolejowym Modelem Towarowym (KMT). Wstępnie 
poczynione rozpoznanie wskazało, iż generacja i dystrybu-
cja ruchu towarów przewożonych koleją (w tym rodzaje 
przewożonych ładunków, np. koks, rudy żelaza) istotnie się 
różnią. Z tego też powodu niemożliwe okazało się powiąza-
nie przewozów towarowych: kolejowych i – dużo bardziej 
szczegółowo rozpoznanych – drogowych.

Działanie Kolejowego Modelu Towarowego
Mając na uwadze opisane w poprzedniej części ograniczenia 
w dostępności danych, konieczna stała się przebudowa łań-
cucha czynności na następujący:
1. obliczenie wolumenu przewożonego ruchu – obliczenie 

wolumenu przewożonego ruchu na podstawie ruchu ba-
zowego i (dla horyzontów przyszłych) zmian globalnego 
popytu czy zmiany kosztów prowadzenia przewozów.

2. załadunek na pojazdy – podział ruchu na składy 
z uwzględnieniem możliwej i wykorzystywanej długości 
pociągu,

3. rozkład ruchu na sieć.

Ponieważ zmiany kosztów prowadzenia przewozów są 
zależne m.in. od dynamicznego stanu sieci (czyli np. wyko-
rzystania przepustowości odcinków sieci), czynności po-
wyższe wykonywane są w pętli, aż do uzyskania stabilnego 
stanu, w którym zmiany liczby pociągów i przewożonego 
wolumenu będą niewielkie – prowadzone prace wykazały, 
że dla jego uzyskania potrzebne jest maksymalnie 5 iteracji. 

Rys. 1. Sekwencje czynności w modelu pięciostopniowym wykorzystywanym w modelowaniu 
ruchu towarowego 
Źródło: opracowanie własne

Pozornie dodatkowa – w stosunku do modelu pasażer-
skiego – czynność załadunku na pojazdy, czyli przeliczenia 
wolumenu towarów przez średnie napełnienie pojazdów (na-
leży zwrócić uwagę, że podobna operacja jest stosowana dla 
potoków pasażerów korzystających z samochodów) została 
wyodrębniona ze względu na nietrywialność zadania, a także 
wpływ utylizacji pojazdu na wybór gałęzi transportu.

Dostępność danych i jej następstwa
Pierwotnym założeniem Modelu było zbudowanie pełnego, 
komplementarnego do pasażerskiego, modelu towarowe-
go. Niestety, w toku prac stwierdzono, że w chwili obecnej 
nie jest to możliwe, ze względu na brak wystarczających 
danych pozwalających porównać dwie wiodące gałęzie 
transportu towarowego tj. kolejową i drogową. O ile ta 
druga, dzięki wielu badaniom (w tym zwłaszcza badaniom 
Głównego Urzędu Statystycznego – GUS) jest stosunkowo 
dobrze zbadana, to w zakresie przewozu ładunków koleją 
zakres dostępnych danych jest niewystarczający.

Statystyki prowadzone przez zarządcę infrastruktury 
kolejowej (SOLK, d. OBLIKO) – PKP Polskie Linie Kolejo-
we SA – dotyczą wyłącznie masy brutto pociągu i długości 
składów. W statystykach tych dzieli się pociągi na następu-
jące kategorie:
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Strukturalnie Kolejowy Model Towarowy można po-
dzielić na dwie zasadnicze części:

•	 część podażową, na którą składają się informacje 
o sieci transportowej; część podażowa jest odpowie-
dzialna za podanie właściwych informacji umożliwia-
jących trasowanie pociągu,

•	 część popytową, na którą składają się informacje o prze-
wozach ładunków; część popytowa odwzorowuje 
ogół decyzji aktorów.

 
Jako baza dla systemu podaży w Kolejowym Modelu 

Towarowym została przyjęta sieć opracowana na potrzeby 
modelu pasażerskiego. Na potrzeby budowy KMT opisany 
tam graf sieci uszczegółowiono o informacje niezbędne do 
przeprowadzenia modelowania ruchu pociągów towaro-
wych.

Model popytu Kolejowego Modelu Towarowego ma za 
zadanie odwzorować występujące kierunki przewozu ła-
dunków. Odwzorowuje on matematycznie ogół decyzji ak-
torów, podejmowanych na podstawie ofert hipotetycznego 
przewozu konstruowanych na bazie systemu podaży. 
Wynikami działania systemu są potoki ruchu pociągów 
(liczba składów) i wielkość strumienia ładunku przewożo-
nego przez te pociągi (w tonach). 

obliczenie wolumenu przewozów
Model używa Bazowych Macierzy Przemieszczeń (BMP) 
jako stanu odniesienia dla stanu istniejącego i prognoz 
w kolejnych latach. Bazowe Macierze Przemieszczeń za-
wierają obraz przemieszczeń ogółu ładunków uzyskany na 
podstawie informacji o przejazdach pociągów.

Dane dla BMP zostały opracowane na podstawie infor-
macji zawartych w bazie SEPE, obejmujących okres gru-
dzień 2014 roku – grudzień 2015 roku. Dane te zostały 
przetworzone do struktury, w której możliwa była dalsza 
analiza z wykorzystaniem następujących informacji:

•	 data przewozu,
•	 skrót grupy pociągu,
•	 rodzaj pociągu,
•	 długość pociągu,
•	 stacja początkowa,

•	 stacja końcowa,
•	 rejon transportowy początku,
•	 rejon transportowy końca.
 
Powyższe dane zderzone z wiedzą ekspercką pozwoliły 

na uzyskanie macierzy w układzie źródło-cel (granulacja do 
poziomu gminy) wraz z podziałem na przewozy w poszcze-
gólnych grupach produktowych, na które popyt w przy-
szłości może podlegać prognozowaniu, tj.:

•	 węgiel kamienny,
•	 kruszywa i rudy,
•	 produkty rafinacji,
•	 wyroby chemiczne,
•	 koks,
•	 wyroby metalowe,
•	 przewozy intermodalne bez identyfikacji przewożo-

nych towarów
•	 pozostałe.
 
Trasy przejazdu pociągów, które są możliwe do pozyska-

nia z SEPE, zostały celowo usunięte z zestawu danych. 
Wybór ścieżki, jaką poruszają się pociągi towarowe w sta-
nie istniejącym – i co istotne – w okresach prognostycz-
nych, jest wynikiem działania modelu trasowania pociągów 
opisanego w dalszej części artykułu.

obliczenia dla typowego dnia roboczego
Ruch w Kolejowym Modelu Towarowym modelowany 
jest dla typowego dnia roboczego. Dla potrzeb stworzenia 
BMP dane z bazy SEPE pozyskano – w celu zachowania 
reprezentatywności – dla okresu 12 miesięcy. Na podstawie 
analizy danych SEPE wyznaczono współczynnik pozwala-
jący przeliczyć dane roczne na 1 dzień reprezentatywny. 
Wartość tego współczynnika oszacowano na 1/320.

załadunek na pociągi
Podział ładunku na pociągi odbywa się na podstawie:

•	 obliczonej średniej ważonej dopuszczalnej długości 
pociągu, wartość ta jest następnie skorygowana 
o współczynnik średniego wykorzystania maksymal-
nej dopuszczalnej długości pociągu;

•	 obliczeniu maksymalnego możliwego ładunku przeno-
szonego przez pociąg w danej relacji w oparciu o śred-
nią ważoną dopuszczalnej długości pociągu i wartości 
ilości ładunku na 1mb pociągu, wartości te wyliczane 
są osobno dla poszczególnych typów pociągów;

•	 podzieleniu strumienia ładunku przez iloczyn warto-
ści uzyskanych w poprzednim punkcie i wartości 
średniej utylizacji maksymalnej długości pociągu.

Masa składu próżnego
Aby uzyskać wielkości masy netto (ładunku), zapisa-
ne w BMP, należy od wartości mas pociągów pobranych 
z SEPE (brutto) odjąć masę samego składu (tarę). Po ana-
lizie danych z SEPE wyznaczono wskaźnik średniej masy 
próżnego pociągu towarowego przypadającej na 1 metr 
bieżący składu. Wartość ta jest równa 1,50 t/mb. 

Rys. 2. Sekwencje czynności w Kolejowym Modelu Towarowym
Źródło: opracowanie własne
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Wyjątek stanowią pociągi intermodalne (pociągi TC 
i TD), dla których nie podjęto próby wyznaczenia masy 
netto z uwagi na bardzo dużą różnorodność ładunków 
przewożonych pociągami intermodalnymi oraz niski udział 
masy netto ładunku w stosunku do wagi całego składu. 
W przypadku pociągów intermodalnych przyjęto do dal-
szych obliczeń masę brutto.

Pochodną powyższego obliczenia jest wartość średniego 
ładunku przypadającego na 1mb pociągu, którą uzyskano 
na podstawie danych pochodzących z SEPE, odejmując od 
masy brutto pociągu wagę samego składu.

•	 przewozy zdawcze (TK) realizowane są przeważnie 
na krótszych trasach, już bezpośrednio do klienta, 
przez co długość składów zależy już raczej od wielko-
ści zamówienia dla odbiorcy końcowego, a nieko-
niecznie od dostępnych wysokich (np. w zakresie 
maksymalnych długości pociągów) parametrów in-
frastruktury.

Wartość średniego załadunku netto przypadająca na 1mb pociągu
Nazwa parametru Wartość [ton/mb]

TG 3,83

TK 2,00

TM 4,20

TN/TL/TR 3,00

TP 2,00

TA/TB 3,00

TC/TD1 2,17

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1

Tabela 2

współczynnik średniego wykorzystania maksymalnej  
dopuszczalnej długości pociągu
Współczynnik średniego wykorzystania maksymalnej do-
puszczalnej długości pociągu informuje, jak długie w rzeczy-
wistości pociągi są uruchamiane przez przewoźników w sto-
sunku do możliwości oferowanych przez sieć kolejową w da-
nej relacji. Wartość współczynnika uzyskano, porównując 
maksymalne długości pociągów z Modelu i danych SEPE.

Współczynnik średniego wykorzystania maksymalnej dopuszczalnej 
długości pociągu

Kategorie pociągów Wartość

TG 0,72

TK 0,60

TM 0,82

TN/TL/TR 0,65

TP 0,77

TA/TB 0,80

TC/TD 0,89

Źródło: opracowanie własne

Powyższe wyniki odzwierciedlają ogólnie znane zjawi-
ska, tzn.2:

•	 przewoźnicy przy wykonywaniu przewozów masowych 
dążą do minimalizacji kosztów przewozu, w związku  
z tym wykorzystanie długości jest wysokie i wynosi 0,82;

•	 przewoźnicy towarowi wykonujący przewozy towa-
rów o wyższej wrażliwości na czas, tj. w kategoriach 
TA, TB, TC, TD i TP, konkurując z przewoźnikami 
drogowymi, dążą do wykorzystania całej możliwej 
długości składu;

2 w przypadku pociągów z grupy TC i TD podano wartość załadunku wyrażoną 
w masie brutto

Moduł podziału ładunku na pociągi podlegał kalibracji. 
W procesie kalibracji istotna była możliwie wysoka zgod-
ność dla pociągów masowych (TM), które stanowią ponad 
55% liczby pociągów pojawiających się na sieci. Dla każdej 
z badanych grup pociągów błąd był mniejszy od 5%, nato-
miast dla sumy pociągów uzyskano błąd na poziomie 0,4%, 
co stanowi rozbieżność w liczbie pociągów w ciągu 1 roku 
o wartości 1 888 pociągów przy sumie pociągów towaro-
wych w 1 roku równej 435 229.

Rozkład ruchu na sieć
Kolejnym krokiem jest rozkład wyliczonych w poprzednich 
krokach pociągów na sieć kolejową za pomocą autorskiego 
mechanizmu trasowania. Mechanizm trasowania pociągów 
oparto na zasadzie poruszania się hipotetycznego pociągu po 
krawędziach grafu sieci o najmniejszej wadze (oporze) – analo-
gicznie do zjawisk opisywanych przez hydrodynamikę, co jest 
typową praktyką stosowaną w modelowaniu ruchu. Z uwagi 
na brak w Polsce badań opór na sieci kolejowej wyznaczono 
w oparciu o konsultacje z ekspertami ds. ruchu towarowego, 
a także w wyniku pozyskanych doświadczeń w modelowaniu 
ruchu towarowego – były to m.in. doświadczenia niemiec-
kie, austriackie, holenderskie, czeskie, a także doświadczenia 
Inicjatywy Jaspers [2]. Na trasowanie pociągów towarowych 
ma wpływ szereg czynników infrastrukturalnych i ich pochod-
nych, których wpływ w większości jest możliwy do zmonety-

Rys. 3. Maksymalna dopuszczalna długość pociągów według Kolejowego Modelu Towarowego 
dla stanu bazowego (rok 2015) wyrażona w metrach.
Źródło: opracowanie własne
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zowania, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie sumarycznego 
kosztu przejazdu poszczególnymi trasami.

Trasowanie pociągów – czynniki oporu odcinków sieci 
(funkcja kosztu) 
W Modelu dla obliczenia kosztów przejazdu wykorzystuje 
się następujące informacje, przyporządkowane do każdego 
odcinka sieci kolejowej:

•	 maksymalne prędkości dla pociągów towarowych,
•	 stawki dostępu w podziale na kategorie pociągów,
•	 dopuszczalne maksymalne długości pociągów,
•	 dopuszczalne naciski na oś,
•	 występowanie znaczących pochyleń podłużnych,
•	 występowanie posterunków ruchu, które są nieczyn-

ne w wybrane dni,
•	 obecność samoczynnej blokady liniowej (SBL),
•	 maksymalne prędkości dla pociągów pasażerskich, 
•	 informacja o ich liczbie w ciągu doby. 

Koszty brane w Modelu pod uwagę przy trasowaniu po-
ciągów można podzielić na dwie grupy:
•	 koszty zależne od odległości:

 – stawki dostępu do infrastruktury kolejowej – prze-
jazd każdego 1 metra związany jest z koniecznością 
poniesienia kosztu zależnego jeszcze od tonażu,

 – koszt paliwa w podziale na:
 trakcję spalinową,
 trakcję elektryczną,

•	 koszty zależne od czasu,
 – koszty wynagrodzenia pracowników (np. maszynistów),
 – koszty wykorzystania lokomotyw w podziale na:
 lokomotywy spalinowe,
 lokomotywy elektryczne,

 – koszty wykorzystania wagonów,
•	 koszty pozostałe (w tym np. koszty administracyjne czy 

marketingowe firm).

Ponadto w przypadku przewozów intermodalnych uwzglę-
dniono fakt, że są to zazwyczaj przewozy wysokowartościo-
we, gdzie terminowość i dowóz na czas jest istotnym czynni-
kiem wyboru środka transportu, dlatego uwzglę dniono war-
tość czasu ładunków.

W funkcji oporu, oprócz wyłącznie czynników koszto-
wych, wykorzystywane przy obliczaniu oporu poszczegól-
nych odcinków i relacji skrętnych wykorzystuje się nastę-
pujące parametry:

•	 KT_KARA_ZMIANA_CZOLA – opór relacji skręt-
nej w postaci dodatkowego czasu potrzebnego na 
wykonanie operacji zmiany czoła pociągu; czas po-
trzebny na zmianę czoła jest też podstawą do oblicze-
nia wartości innych parametrów, w tym kosztów (lo-
komotyw, wagonów, podwojona obsada pracownicza 
na wykonanie czynności zmiany czoła pociągu);

•	 KT_BRAK_PRZEJAZDU_DŁUGOŚĆ – opór od-
cinka związany z dopuszczalną długością pociągów 
na odcinku – odcinek o najkrótszej dopuszczalnej 
długości determinuje długość składu dla relacji;

•	 KT_BRAK_PRZEJAZDU_NOŚNOŚĆ – opór od-
cinka związany z dopuszczalną nośnością na odcinku 
– odcinek o najmniejszej dopuszczalnej nośności de-
terminuje dopuszczalny nacisk na oś dla relacji;

•	 KT_KARA_WYBRANE_DNI – opór odcinka zwią-
zany z posterunkami ruchu funkcjonującymi w wy-
brane dni lub godziny, co oznacza w praktyce brak 
możliwości przejazdu wybranym fragmentem sieci 
kolejowej;

•	 KT_KARA_NACHYLENIE – opór odcinka związa-
ny z odcinkami o znacznych pochyleniach podłuż-
nych – wpływa na: ograniczenie prędkości pociągów 
towarowych, a w konsekwencji przepustowość, ogra-
niczona maksymalną ładowność składów (brak moż-
liwości podjazdu pod górę składem ładownym), 
zwiększa zużycie energii;

•	 KT_KARA_PRZEKROCZENIE_GRANICY – opór 
odcinka związany z koniecznością przejazdu zagra-
niczną siecią kolejową; została zastosowana w celu 
uniknięcia reakcji Modelu polegającej na wykonywa-
niu przewozu w relacjach wewnętrznych (w Polsce) za 
pomocą sieci zagranicznej (np. Dolny Śląsk – port 
w Świnoujściu – pomimo niskich parametrów na cią-
gu nadodrzańskim przejazdy odbywają się po polskiej 
sieci); faktyczny przejazd przez granicę oznacza m.in. 
zmianę systemu zasilania z prądu stałego na prąd 
zmienny w przypadku lokomotyw (w tym czas po-
trzebny na zmianę lokomotywy) czy inne stawki do-
stępu.

wybrane aspekty przepustowości sieci
W trakcie procesu kalibracji Kolejowego Modelu Towa-
rowego występował problem nadmiernego obciążenia 
najkrótszych tras w poszczególnych relacjach w stosunku 
do wartości rzeczywistych. Sytuacja taka miała miejsce 
np. w korytarzu Wrocław-Gliwice (brak obciążenia linii 
277 kosztem linii 132) czy nadmiernego obciążenia jed-
notorowej linii nr 8 na trasie Warszawa-Radom (kosztem 
linii nr 7, która przenosiła mniej ruchu, niż wynikało to 
z danych empirycznych).

Analiza m.in. powyższych przypadków doprowadziła 
do stwierdzenia następujących wniosków:

•	 Istnieje duży wpływ ograniczeń przepustowości na 
liniach kolejowych na ruch i trasowanie pociągów to-
warowych.

•	 Istnieje duży wpływ pociągów pasażerskich i wykorzy-
stania przez nie przepustowości na szlakach, co prowa-
dzi do sytuacji, w której niektórymi liniami nie jest 
w ogóle możliwe prowadzenie ruchu towarowego.

•	 Model podaży musi uwzględniać przepustowość sieci 
dostępną dla ruchu towarowego.

•	 Istotne z punktu widzenia modelowania towarowego 
ruchu kolejowego jest to, że na polskiej sieci kolejo-
wej występują odcinki niewyposażone w samoczynną 
blokadę liniową (SBL) z długimi szlakami, na których 
może się znaleźć w danym momencie tylko jeden po-
ciąg. Ma to szczególne znaczenie na liniach towaro-
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wych, gdzie prędkość maksymalna dla pociągów to-
warowych nie przekracza 30–60 km/h, a czas 
następstwa wynikający z instrukcji Ir-11 [3] to 2 mi-
nuty dla jazdy z postoju i 5 minut przy jeździe na 
biegu i jazdach kolizyjnych.

Uwzględnienie wyżej wymienionych czynników wyma-
gało od zespołu opracowania autorskiego algorytmu, który 
kwantyfikował wpływ powyższych zagadnień. Algorytm 
służy do wyznaczenia maksymalnej liczby pociągów, która 
jest w stanie przejechać danym odcinkiem sieci w ciągu 1h, 
a następnie wartość ta jest rozszerzona do całej doby przy 
założeniu, że ruch towarowy odbywa się przez 16h w dobie. 
Wartość współczynnika rozszerzenia na dobę została dobra-
na iteracyjnie w toku procesu kalibracji.

Algorytm rozpoczyna się od wyznaczenia teoretycznej 
maksymalnej liczby pociągów mogących przejechać po li-
nii w okresie jednej godziny. W przypadku linii wyposa-
żonych w SBL przyjmowana jest wartość równa 10. Dla 
linii niewyposażonych w SBL wyliczana jest średnia pręd-
kość dla pociągów towarowych i pasażerskich. Przy zało-
żeniu minimalnego następstwa pomiędzy kolejnymi po-
ciągami równego 2 minuty wyliczana jest maksymalna 
teoretyczna liczba pociągów mogących przejechać dany-
mi szlakiem, jednak nie większa niż 10 pociągów na kie-
runek w 1 godzinie.

W kolejnym kroku następuje zwiększenie lub zmniej-
szenie przepustowości w zależności od jednorodności ruchu 
na szlaku, a więc:

•	 w przypadku linii wyposażonych w SBL:
 – jeżeli ruch pociągów towarowych nie jest zakłóco-

ny przez poruszające się ze znacznie większą pręd-
kością pociągi dalekobieżne (ich liczba na szlaku 
jest równa 0), to przepustowość szlaku jest zwięk-
szana o 10% – zakłada się, że pociągi regionalne 
mają prędkość handlową porównywalną z pręd-
kością handlową pociągów towarowych,

 – jeżeli ruch pociągów towarowych jest zakłócony 
przez pociągi pasażerskie, ale wykres prędkości 
dla nich jest podobny do wykresu pociągów towa-
rowych (tzn. poruszają się z prędkościami nieprze-
kraczającymi 100 km/h), to przepustowość szlaku 
redukowana jest o 10%,

 – jeżeli ruch pociągów towarowych jest zakłócony 
przez pociągi pasażerskie poruszające się z pręd-
kością powyżej 100 km/h, to przepustowość szla-
ku redukowana jest o 20%;

•	 w przypadku linii niewyposażonych w SBL:
 – jeżeli ruch pociągów towarowych jest zakłócony 

przez pociągi pasażerskie poruszające się z pręd-
kością powyżej 100 km/h, to przepustowość szla-
ku redukowana jest o 5%,

 – jeżeli ruch pociągów towarowych jest zakłócony 
przez pociągi pasażerskie poruszające się z pręd-
kością poniżej 100 km/h, to przepustowość szlaku 
redukowana jest o 10%.

 

Ostatnim krokiem algorytmu jest uwzględnienie wpły-
wu znacznych pochyleń podłużnych na liniach kolejowych 
na przepustowość. W przypadku występowania długich 
podjazdów (od kilku do kilkunastu kilometrów) o znacz-
nych pochyleniach zastosowano następujące korekty prze-
pustowości:

•	 jeżeli liczba pociągów pasażerskich na kierunek w 1 go-
dzinie jest większa od 1, ale mniejsza od 2 – przepusto-
wość szlaku redukowana jest o 10%,

•	 jeżeli liczba pociągów pasażerskich na kierunek w 1 go-
dzinie jest większa od 2, ale mniejsza od 3 – przepusto-
wość szlaku redukowana jest o 30%,

•	 jeżeli liczba pociągów pasażerskich na kierunek w 1 go-
dzinie jest większa od 3 – przepustowość szlaku redu-
kowana jest o 50%.

 
Jest to odwzorowanie sytuacji, w której pociąg towaro-

wy jadący pod górę znacznie wydłuża czas jazdy (z racji 
dużej masy nie jest w stanie osiągnąć dopuszczalnej pręd-
kości maksymalnej), a co za tym idzie, potrzebuje dłuższe-
go odstępu pomiędzy poprzedzającym i następującym po-
ciągiem.

Rozkład ruchu na sieć wyrażony w liczbie pociągów
Proces rozkładu pociągów na sieć odbywa się przy użyciu 
mechanizmu oporu – opisanego w poprzednich punktach 
– w silniku wykonawczym – PTV Visum wykorzystywa-
na jest procedura dla rozkładu pojazdów indywidualnych 
– PrT Assignment. 

Macierze są rozkładane na sieć kolejową w programie 
VISUM przy wykorzystaniu funkcji Incremental Assignment: 
zdefiniowane parametry funkcji zakładają rozkład w pię-
ciu transzach-iteracjach po 20% każda. Każda transza 
ruchu nakładana jest przy uwzględnieniu warunków ru-
chu stworzonych przez pociągi osobowe i rozłożone już na 
sieć transze. Po każdej iteracji zwiększane jest odpowied-
nio obciążenie sieci kolejowej o lokomotywy jeżdżące lu-
zem, których występowanie na sieci jest ściśle powiązane 
z pociągami towarowymi. Ponadto przed każdą iteracją 
algorytm szacowania przepustowości sprawdza, czy dany 
szlak posiada przepustowość dla kolejnego pociągu towa-
rowego, porównując aktualną liczbę pociągów na szlaku 
z wyliczoną wg powyższego algorytmu maksymalną licz-
bą. Jeżeli liczba pociągów na odcinku w n-tej iteracji jest 
równa lub przekroczy maksymalną liczbę, to w iteracji 
n+1 nie jest możliwy przejazd kolejnego pociągu towaro-
wego.

Rozkład ruchu na sieć wyrażony w masie brutto
Wartości przemieszczanej masy są wartościami pochodny-
mi do liczby pociągów w danej relacji. Dla tego obliczenia 
wykorzystano funkcję silnika wykonawczego: Visum, jaką 
jest rozkład ruchu po istniejących ścieżkach – Distribution 
of demand matrix to paths. Funkcja ta, na podstawie przejaz-
dów pociągów, rozkłada przewożone przez nie masy. Masy 
w relacji są rozkładane proporcjonalnie do liczby pociągów 
jadących daną trasą. 
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Wnioski i rekomendacje 
Obraz Kolejowego Modelu Towarowego jest wynikiem 
kompromisów, których dokonać musiał zespół tworzący 
Model, aby otrzymać działające narzędzie. Uzyskano inte-
resujące rozwiązanie, którego ograniczeń są  świadomi jego 
autorzy. Stąd też podsumowaniem artykułu są rekomendacje 
dla dalszego rozwoju narzędzia, które jednak są ważne nie 
tylko z punktu widzenia Modelu, ale również innych przed-
sięwzięć modelarskich o skali regionalnej czy ogólnopolskiej.

Sprawą największej wagi jest zapewnienie rzetelnych 
danych o przewozie towarów koleją, rozagregowanych 
w stopniu większym niż do tej pory. Stąd też należy podej-
mować wysiłki na rzecz pozyskania od przewoźników da-
nych o przewożonych towarach i relacjach ich przewozu. Po 
zakończeniu prac nad tą wersją Modelu Ruchu udało się 
uzyskać od niektórych przewoźników takie dane. Niestety, 
najwięksi udziałowcy rynku dotychczas nie nawiązali 
współpracy, stąd potrzeba również działań zewnętrznych 
instytucji jak np. GUS lub UTK. 

Rozbudowa Modelu w zakresie działań doraźnych po-
winna zapewnić odwzorowanie przewozu poza granicami 
Polski w celu pełniejszego odtworzenia kosztów transportu 
towarów.

Z kolei prace o charakterze horyzontalnym proponuje 
zorganizować się – bazując na doświadczeniach własnych 
i doświadczeniach innych krajów – w ten sposób, że w dal-
szym ciągu bazą byłby Kolejowy Model Towarowy, nato-
miast prace nad modelem pięciostopniowym prowadzone 
byłyby w poszczególnych grupach przewożonych towarów, 
zgodnie z klasyfikacją NST 2007 (z uwzględnieniem prze-
syłek kontenerowych). Powstały model hybrydowy (doce-
lowo w pełni pięciostopniowy) pozwoliłby zachować naj-
lepsze mechanizmy KMT, rozszerzając rozwiązanie tam, 
gdzie w chwili obecnej jest ono uproszczone.

Podsumowanie
W artykule opisano metodykę i proces budowy kom-
ponentu towarowego Model Ruchu na potrzeby PKP 
Polskie Linie Kolejowe SA nazwanego Kolejowym Mode-
lem Towarowym. W ramach przeprowadzonych prac ko-
nieczne było zmierzenie się z istotnymi brakami w dostęp-
nych danych, które pozwalałyby na stworzenie pełnego 
modelu 5-stopniowego, czego efektem są kompromisy 
w stopniu złożoności narzędzia oraz ograniczenie wszel-
kich analiz wyłącznie do wyizolowanego segmentu kole-
jowych przewozów towarowych. Efektem przyjętych za-
łożeń i przeprowadzonych prac jest uzyskanie gotowego 
narzędzia pozwalającego na wykonywanie analiz i ocenę 
skutków – m.in. poszczególnych zmian w infrastrukturze 
kolejowej na terenie Polski i uwzględnianie w ten sposób 
efektu sieciowego – czy to prowadzonych inwestycji (np. 
dopuszczenie funkcjonowania długich pociągów towaro-
wych na istotnych ciągach krajowych lub międzynarodo-
wych), czy też badanie i ocenę skutków zamknięć toro-
wych poszczególnych odcinków sieci kolejowej w trakcie 
robót budowlanych i ich wpływ na segment kolejowych 
przewozów towarowych. Zbudowane mechanizmy w za-
kresie systemu popytu pozwalają na wykonywanie analiz 
wpływu trendów w poszczególnych grupach produkto-
wych na obciążenie ruchem sieci kolejowej. Przykładem 
takich dynamicznych zmian, które warto poddawać ana-
lizom, są np. przewozy intermodalne [4]. 
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Streszczenie: Na procesy decyzyjne użytkowników systemu transporto-
wego istotny wpływ mają indywidualne odczucia związane z przemiesz-
czaniem się w sieci drogowo-ulicznej. Subiektywny charakter może mieć 
również pojęcie „ruchu płynnego”. Postrzeganie płynności ruchu jest za-
leżne zarówno od typu użytkownika, jego preferencji i rodzaju podróży, 
jak i parametrów technicznych oraz lokalizacji drogi. Badania prowadzo-
ne w tym zakresie mogą zatem stanowić jeden z etapów budowy modelu 
opisującego funkcję płynności ruchu drogowego, która będzie uzupełnie-
niem mierników ilościowych i jakościowych ruchu. W artykule, oprócz 
prezentacji stanu zagadnienia, przedstawiono i porównano wyniki badań 
ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców aglomeracji górno-
śląskiej oraz Bielska-Białej dotyczących postrzegania warunków ruchu 
miejskiego w kontekście pojęcia płynności ruchu. Odpowiedzi na pytania 
postawione w ankiecie dają obraz tego, jak rozumiane jest przez kierow-
ców i pasażerów transportu indywidualnego pojęcie ruchu płynnego oraz, 
które czynniki odbierane są przez nich jako istotnie pogarszające ruch 
płynny. Może to stanowić przyczynek do rozszerzenia modelu podziału 
modalnego o czynnik uwzględniający wybór systemu transportowego ze 
względu na płynność ruchu.
Słowa kluczowe: płynność ruchu; modelowanie podróży, problem decy-
zyjny w transporcie.

Postrzeganie płynności ruchu  
w świetle badań ankietowych1

Wprowadzenie
Poznanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców pro-
wadzone między innymi w ramach Kompleksowych Badań 
Ruchu (KBR) wykorzystywane jest w kształtowaniu podzia-
łu modalnego ruchu w mieście. Na ich podstawie podejmo-
wane są decyzje w zakresie rozwoju systemu transportowego. 
Mogą to być decyzje o charakterze strategicznym wynikają-
ce z zapisów polityk transportowych, jak również konkretne 
decyzje dotyczące usprawnienia funkcjonowania publicznego 
transportu zbiorowego, gdyż to one mają na celu zmniejsze-
nie skutków kongestii. Poprawnym jest, gdy decyzje, o któ-
rych mowa, podejmowane są z wykorzystaniem narzędzi je 
wspomagających, np. modeli transportowych. Stąd też ba-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację:  
R. Żochowska 25%, A. Sobota 25%, G. Karoń 25%, P. Soczówka 25%.

dania preferencji komunikacyjnych mieszkańców są istotne, 
gdyż umożliwiają zaobserwowanie zjawisk wpływających na 
decyzje podejmowane przez mieszkańców w zakresie wyboru 
sposobu podróżowania, a co za tym idzie, pozwalają dokład-
niej odwzorować ten proces podczas budowy lub aktualizacji 
modeli transportowych. 

Badania, o których mowa, wykorzystuje się przy budo-
wie modelu podziału zadań przewozowych w czterostop-
niowym modelu transportu, który to etap uznawany jest za 
najtrudniejszy z punktu widzenia modelowania, gdyż uzy-
skanie zadowalających wartości miar dopasowania modelu 
do danych empirycznych jest trudne. Wynika to również 
z faktu, że na problem decyzyjny przy wyborze sposobu 
podróżowania wpływ ma wiele czynników, zarówno o cha-
rakterze deterministycznym (np. oferta przewozowa, do-
stępność, posiadanie samochodu, inne), jak i losowym (np. 
warunki atmosferyczne, awarie własnego samochodu), któ-
re nie zawsze są poprawnie zidentyfikowane podczas reali-
zacji badań ankietowych. Jednym z omawianych czynni-
ków jest niewątpliwie informacja o aktualnie panujących 
warunkach ruchu w sieci transportowej, która może wpły-
nąć na podjęcie decyzji o realizacji podróży, czasie rozpoczę-
cia podróży, trasie podróży czy wybranym środku transpor-
tu. Obecnie informacja o warunkach ruchu przekazywana 
jest z wykorzystaniem pojęcia płynności ruchu.

Mając powyższe na uwadze, nasuwają się pytania: W ja-
kiej sytuacji ruchowej na drodze użytkownicy uznają, że 
ruch odbywa się płynnie? Przy jakiej prędkości pojazdów 
użytkownik uznaje ruch za płynny? Czy wszyscy użytkow-
nicy w taki sam sposób postrzegają pojęcie płynności ru-
chu? Celem artykułu jest próba odpowiedzi na wyżej wy-
mienione pytania, w kontekście możliwości rozszerzenia 
modelu rozkładu modalnego o czynnik uwzględniający wy-
bór sposobu podróżowania ze względu na płynność ruchu. 

Dodatkowo wyniki badań dotyczących postrzegania 
pojęcia płynności ruchu porównano z badaniami prowadzo-
nymi w 2009 roku, które zostały przedstawione między 
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innymi w artykule [1], bowiem pozwoli to odpowiedzieć na 
pytanie, czy czas oraz miejsce zamieszkania to czynniki 
wpływające na postrzeganie płynności ruchu.

Płynność ruchu w świetle literatury
Pojęcie płynności ruchu wydaje się być intuicyjnie zro-
zumiałe. W literaturze spotyka się jednak różnorodne po-
dejścia do jego definiowania [2]. Badania tego zjawiska 
prowadzono początkowo dla ruchu kolejowego [3, 4, 5]. 
Pojęcie płynności ruchu ma również swoje zastosowanie 
w ruchu lotniczym [6, 7]. Definicja ruchu płynnego 
opracowana na bazie teorii kolejek przez J. Wocha głównie 
dla potrzeb ruchu kolejowego została w kolejnych latach 
uogólniona dla ruchu drogowego [8]. J. Woch zdefiniował 
związek pomiędzy płynnością ruchu a intensywnością dla 
dowolnego typu strumienia ruchu na podstawie modelu 
ruchomego bufora. Inspiracją do sformułowania takich 
zależności były m.in. prace F. Haight’a [9], D. Drew [10] 
oraz D. Heidemanna [11]. 

Analizując przepływ potoku ruchu w sieci transportowej, 
można rozróżnić dwa typy ruchu płynnego: swobodny, 
ruch bez zakłóceń, charakteryzujący się możliwością wybo-
ru prędkości niezależnie od innych użytkowników ruchu, 
oraz wymuszony, ruch o dużej intensywności, w którym 
pojazdy przemieszczają się ze stałą, akceptowalną prędko-
ścią, jednak jest ona ściśle zdeterminowana aktualnymi wa-
runkami ruchu [1, 8]. W metodach szacowania przepusto-
wości przyjmuje się, że granicą ruchu płynnego jest spadek 
prędkości poniżej arbitralnie ustalonej wartości prędkości 
[12]. Jako wymuszony należy traktować ruch pojazdów 
w kolumnie z podobnymi prędkościami bez możliwości 
wyprzedzania. W tym niestabilnym stanie strumienia na-
wet niewielki wzrost gęstości ruchu (dopływ pojazdów 
z wlotu lub przeszkoda na drodze) może spowodować 
utrudnienia w postaci tworzących się kolejek, w przypadku 
osiągnięcia gęstości maksymalnej. 

Ruch płynny potoku o dużej gęstości, w odróżnieniu 
od potoku płynnego w ruchu swobodnym (o małej gęsto-
ści potoku i wyższej prędkości – prędkości w ruchu swo-
bodnym), charakteryzuje się ponadto małą wariancją od-
stępu (luki) między pojazdami w potoku. Potok płynny 
przy dużej gęstości cechuje równoodstępowość. Ponadto 
w potokach gęstych minimalny odstęp bezpieczny (luka 
bezpieczna) jest stosunkowo mały, co powoduje, że wzra-
sta prawdopodobieństwo powstania zakłócenia w postaci 
nagłego spowolnienia (zatrzymania) pojazdów – w wyni-
ku reakcji kierowcy na bodziec, jakim jest nagłe zmniej-
szenie luki za poprzednikiem [8, 13]. Rośnie więc również 
prawdopodobieństwo (ryzyko) powstawania kolejek po-
jazdów. 

Uwzględniając możliwość formowania się kolejek pojaz-
dów podczas zakłóceń płynności ruchu, można zapisać wa-
runek (konieczny i wystarczający) ruchu płynnego 
jako [8, 14]:

 (1)

Warunek (1) oznacza, że w płynnym potoku ruchu o in-
tensywności Q oczekiwana długość kolejki E(Lp(Q)) na po-
jedynczym odcinku o długości równej  jest nie więk-
sza niż 1 pojazd (przy czym k

smooth
 oznacza gęstość potoku 

ruchu w ruchu płynnym). Podejście to przedstawiono rów-
nież w publikacjach [13, 15] prezentujących zagadnienia 
modelowania płynności ruchu z wykorzystaniem ITS. 
Z kolei w pracy [16] zdefiniowano pojęcie ruchu płynnego 
jako ruchu charakteryzującego się jednorodnością warto-
ści prędkości na ustalonym poziomie w kolejnych chwi-
lach czasu. Przyjęty poziom tolerancji może być zróżnico-
wany i określany na podstawie indywidualnych ocen 
uczestników ruchu drogowego. 

Specyficzne mechanizmy związane z powstawaniem 
kongestii różnią się w zależności od klasy drogi i mają 
wpływ na oczekiwania użytkowników i postrzeganie przez 
nich płynności ruchu [17]. Ruch w gęstych sieciach miej-
skich, w przeciwieństwie do ruchu zamiejskiego, w dłuż-
szych horyzontach czasu nie może być więc traktowany 
jako swobodny ruch płynny. Jedynie w krótkich prze-
działach czasu, w przypadku przemieszczania się pomiędzy 
węzłami sieci, można mówić o chwilowej płynności ruchu. 
Z punktu widzenia płynnego przepływu potoku ruchu 
kongestia stanowi znaczną uciążliwość. W obszarach miej-
skich jest to spowodowane [18] przede wszystkim mniej-
szymi odległościami między pojazdami wynikającymi z niż-
szych prędkości. W takiej sytuacji sieć transportowa jest 
szczególnie podatna na zaburzenia płynności ruchu prowa-
dzące do rozprzestrzeniania się tzw. fali zaburzeniowej 
i tworzenia kongestii wtórnej [19]. 

Określenie związku pomiędzy płynnością ruchu a in-
tensywnością prowadzi do sformułowania zagadnienia 
optymalizacji ruchu w węźle oraz w sieci transportowej 
[8, 20]. Według J. Wocha [8] optymalny ruch w sieci 
transportowej warunkowany jest optymalizacją ruchu 
w poszczególnych elementarnych węzłach tej sieci. 
Jedynie analiza kolizyjności w węzłach elementarnych za-
pewnia dokładną ocenę płynności ruchu. W tym celu 
J. Woch [8] zaproponował algorytm o charakterze dual-
nym, pozwalający zarówno na wydzielenie węzłów krytycz-
nych (ujęcie „sieciowe”), jak i określenie potoków zakłóco-
nych (ujęcie „potokowe”). Z jednej strony więc zakłócony 
potok wskazuje miejsce potencjalnych najwię kszych korzy-
ści z poprawy organizacji ruchu, z drugiej – struktura ko-
lejek w złożonych węzłach krytycznych odwzorowuje re-
zerwy przepustowości w ich węzłach elementarnych, po-
zwalając na sformułowanie optymalnego wariantu 
organizacji ruchu. Podejście to zostało rozszerzone w pra-
cach [13, 16].

Warto podkreślić, że oczekiwania płynność ruchu jest 
pojęciem subiektywnym zależnym zarówno od typu użyt-
kownika i jego oczekiwań w odniesieniu do jakości funkcjo-
nowania systemu transportowego, jak i kategorii oraz lokali-
zacji drogi. W określonych warunkach ruchu pewien poziom 
zakłócenia jest możliwy do zaakceptowania. Potwier dzają 
to wyniki badań ankietowych mieszkańców miast przed-
stawione w publikacji [1].
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charakterystyka prowadzonych badań
W artykule analizie poddano wyniki badań postrzegania 
warunków ruchu miejskiego w kontekście płynności ruchu 
prowadzone w roku 2009 oraz 2014. Na przełomie marca 
i kwietnia 2009 roku wykonano badania metodą wywiadu 
bezpośredniego wśród mieszkańców 13 miast aglomeracji 
górnośląskiej (Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa 
Górnicza, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, 
Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze). 
W analizie uwzględniono 650 ankiet. Natomiast w 2014 
roku badania przeprowadzono na przełomie października 
i listopada wśród mieszkańców Bielska-Białej. Również 
wykorzystano metodę wywiadu bezpośredniego. W anali-
zie uwzględniono 7848 ankiet.

Zarówno w 2009, jak i w 2014 roku osobom ankieto-
wanym zadawano dwa pytania dotyczące pojęcia płynności 
ruchu w mieście.

Pytanie 1 brzmiało: Jak Pan(i) postrzega tak popularne 
obecnie pojęcie płynności ruchu? Wyróżniono następujące od-
powiedzi: 

•	 A – możliwość jazdy po mieście z dowolnie wybraną 
przez siebie prędkością (w ramach obowiązujących 
ograniczeń); 

•	 B – możliwość jazdy po mieście z prędkością, z którą 
jeżdżą inni kierowcy, ale mając pewność, że nie będą 
tworzyły się korki uliczne;

•	 C – możliwość jazdy po mieście z prędkością, z którą 
jeżdżą inni kierowcy, ale dopuszczalne są chwilowe 
nieduże korki uliczne;

•	 D – możliwość jazdy z małą prędkością (nawet do-
puszczalne są drobne korki uliczne), ale ważne, aby 
jazda była ciągła – bez zatrzymań.

Pytanie 2 brzmiało: Biorąc pod uwagę Pana(i) doświadcze-
nie w poruszaniu się samochodem po mieście, proszę powiedzieć, 
które z następujących zdarzeń Pana(i) zdaniem w największym 
stopniu utrudnia utrzymanie płynnego ruchu w mieście? 

Wyróżniono następujące odpowiedzi:
•	 F – duże natężenie ruchu, nieprzestrzeganie przepi-

sów drogowych przez innych kierowców, niewłaściwe 
zachowanie innych uczestników ruchu; 

•	 G – różnego rodzaju losowe zdarzenia drogowe, np.: 
kolizje i wypadki drogowe, awarie świateł, awarie po-
jazdów; 

•	 H – silne opady deszczu, śniegu, gęsta mgła itp.;
•	 I – roboty drogowe.

Pytania i odpowiedzi formułowano w taki sposób, aby 
były jak najbardziej zrozumiałe dla ankietowanych, celowo 
nie wykorzystując poprawnej terminologii (np. używano 
określenia „korki uliczne”).

wyniki badań i ich analiza
Analiza odpowiedzi na pytanie 1: Jak Pan(i) postrzega tak 
popularne obecnie pojęcie płynności ruchu?

Na rysunku 1 przedstawiono rozkład procentowy odpo-
wiedzi na pytanie 1, tj.: Jak Pan(i) postrzega tak popularne 

Rys. 1. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie 1 uzyskany na podstawie wyników badań 
prowadzonych w 2009 i 2014 roku
Źródło: opracowanie własne

obecnie pojęcie płynności ruchu? Rozkład uwzględnia wyniki 
badań przeprowadzonych w 2009 oraz 2014 roku. 

Ankietowani najczęściej postrzegają pojęcie płynności ru-
chu jako: możliwość jeżdżenia po mieście z prędkością, którą jeżdżą 
inni kierowcy, ale mając pewność, że nie będą tworzyły się korki 
uliczne. Oznacza to, że około 30% ankietowanych nie do-
puszcza powstawania kolejek pojazdów w sieci drogowej. 
W przeciwnym wypadku uznaje się, że ruch nie odbywa się 
płynnie. Widać to zarówno w badaniach prowadzonych 
w 2009, jak i 2014 roku. W obu badanych okresach ankie-
towani wybierają najczęściej te same odpowiedzi.

Przedstawione wyżej wyniki świadczą o tym, że użyt-
kownicy systemu transportowego w większości mają wy-
obrażenie o pojęciu płynności ruchu. Jednak niewielkie róż-
nice w udziale procentowym odpowiedzi pomiędzy najczę-
ściej wybieraną odpowiedzią (średnio 32%) oraz trzecią 
najczęściej wybieraną (średnio 23,8%) potwierdzają tezę, że 
interpretacja pojęcia płynności ruchu przez ankietowanych 
jest różna. 

W pierwszej i trzeciej najczęściej wybieranej odpowie-
dzi ankietowani postrzegali ruch jako płynny, gdy możli-
wy jest wybór prędkości bądź jazda odbywa się z prędko-
ścią przybliżoną do prędkości rozwijanej przez innych 
kierowców, jednak ważne, aby nie tworzyły się „korki 
uliczne”. Zatem występowanie zatrzymań w ruchu to zja-
wisko, które według średnio 55,8% ankietowanych 
(z dwóch okresów badawczych) nie jest utożsamiane z ru-
chem płynnym. 

Analizę odpowiedzi na pytanie 1 według sposobu użyt-
kowania samochodu przedstawiono na rysunkach 2 i 3. 

Kierowcy oraz pasażerowie najczęściej wskazywali od-
powiedź: „możliwość jazdy po mieście z prędkością, z którą jeż-
dżą inni kierowcy, ale mając pewność, że nie będą tworzyły się 
korki uliczne”. Obserwuje się to zarówno w badaniach prze-
prowadzonych w roku 2009, jak i w 2014. Kierowcy czę-
ściej wskazują tę odpowiedź (30,3% odpowiedzi w 2014 
roku i 35,4% w 2009 roku) aniżeli pasażerowie (27,4% 
odpowiedzi w 2014 roku i 31,3% w 2009 roku). 

Warto podkreślić, że kierowcy oraz pasażerowie, zarów-
no w badaniach prowadzonych w 2014, jak i w 2009 roku 
wskazywali taką samą kolejność najczęściej udzielanych od-
powiedzi.

Ocenę wyników uzyskiwanych odpowiedzi na pytanie 1 
uzupełniono o analizę statystyczną. Wykonano test nieza-
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leżności χ2. Sprawdzano zależność wyboru odpowiedzi na 
pytanie od tego, czy respondent był kierowcą, czy pasaże-
rem. Przyjęto poziom istotności 0,05. Na podstawie gra-
nicznej wartości statystyki χ2

gr 
oraz wartości statystyki χ2

emp 
uzyskanej na podstawie badań empirycznych określono za-
leżność między zmiennymi. Wyniki obliczeń przedstawio-
no w tablicy 1.

Wyniki przedstawione w tablicy 1 wskazują, że zmien-
ne są niezależne dla badań prowadzonych w 2009 roku. 
Przeprowadzono je w aglomeracji górnośląskiej. Nato-
miast wyniki testu χ2 wskazują, że zmienne są zależne dla 
badań prowadzonych na obszarze Bielska-Białej w 2014 
roku. Oznacza to, że dla obszaru aglomeracji górnoślą-
skiej analiza wyników badań z podziałem na sposób wy-
korzystania samochodu przez respondentów nie jest za-
sadna ze względu na brak istotnej (statystycznie) różnicy 
w odpowiedziach na pytanie 1 udzielanych przez kierow-
ców i pasażerów. Zgoła odmienna sytuacja obserwowana 
jest dla mniejszego obszaru, tj. miasta Bielsko-Biała, 
gdzie wyniki badań niezależności wskazują na zasadność 
podziału struktury respondentów według powyższego 
kryterium. 

Wydaje się, że zakres przestrzenny obszaru, na którym 
prowadzono badania, może mieć wpływ na otrzymane wy-
niki, bowiem badania z 2009 roku prowadzono w 13 mia-
stach stanowiących aglomerację górnośląską. Jest to obszar 
heterogeniczny pod kątem podziału administracyjnego, 
zagospodarowania przestrzennego czy struktury sieci trans-
portowej. Natomiast Bielsko-Biała to jeden spójny orga-
nizm miejski. Respondenci podróżujący po obszarze aglo-
meracji górnośląskiej na co dzień spotykają się ze znacznie 
większym zróżnicowaniem czynników wpływających na 
postrzeganie płynności ruchu. Na przykład w aglomeracji 
górnośląskiej występują autostrady, których nie ma 
w Bielsku-Białej. 

Dodatkowo przeprowadzono parametryczny test dla 
dwóch wskaźników struktury wyznaczając statystykę Zemp

. 
Dla poziomu istotności 0,05 wartość graniczna statystyki 
Z

gr
=1,96. Porównano udziały procentowe poszczególnych 

odpowiedzi dla dwóch okresów badawczych (2009 i 2014 
roku), uwzględniając jednocześnie strukturę respondentów 
według sposobu wykorzystania samochodu. Wyniki anali-
zy (dla dwustronnego obszaru krytycznego) przedstawiono 
w tabeli 2.

Wyniki przedstawione w tabeli 2 wskazują w większości 
przypadków na to, że różnica między udziałem procento-
wym odpowiedzi udzielanych przez respondentów danej 
kategorii (podział według sposobu wykorzystania samo-
chodu przez osoby ankietowane) nie jest istotna statystycz-
nie. Oznacza to, że udział procentowy odpowiedzi na dane 
pytanie nie zależy od okresu, a tym samym obszaru realiza-
cji badań. Różnice istotne statystycznie zaobserwowano je-
dynie dla dwóch porównywanych wartości. 

Analiza odpowiedzi na pytanie 2: Biorąc pod uwagę 
Pana(i) doświadczenie w poruszaniu się samochodem po mieście, 
proszę powiedzieć, które z następujących zdarzeń Pana(i) zdaniem 
w największym stopniu utrudnia utrzymanie płynnego ruchu 
w mieście? 

Na rysunku 4 przedstawiono rozkład procentowy odpo-
wiedzi na pytanie 2, tj.: Biorąc pod uwagę Pana(i) doświadcze-
nie w poruszaniu się samochodem po mieście, proszę powiedzieć, 
które z następujących zdarzeń Pana(i) zdaniem w największym 
stopniu utrudnia utrzymanie płynnego ruchu w mieście?

Rys. 2. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie 1 z podziałem na sposób użytkowania 
samochodu uzyskany na podstawie wyników badań prowadzonych w 2014 roku
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie 1 z podziałem na sposób użytkowania 
samochodu uzyskany na podstawie wyników badań prowadzonych w 2009 roku
Źródło: opracowanie własne

Wyniki testu niezależności χ2 dla odpowiedzi na pytanie 1, uwzględniając 
strukturę osób według sposobu wykorzystania samochodu

Lp. Rok wykonania 
badań

Obszar,  
w którym wyko-
nano badania

Graniczna  
wartość  

statystyki χ2
gr

Empiryczna 
wartość  

statystyki χ2
emp

Wniosek

1 2009 aglomeracja 
górnośląska 5,991 1,019 zmienne 

niezależne

2 2014 Bielsko-Biała 9,488 124,384 zmienne 
zależne

Tabela 1

Tabela 2

Źródło: opracowanie własne Źródło: opracowanie własne

Wyniki testu dla dwóch wskaźników struktury dla odpowiedzi  
na pytanie 1, uwzględniając strukturę osób według sposobu  

wykorzystania samochodu

Lp. Odpowiedzi

Podział respondentów według sposobu wykorzystania samochodu 
przez osoby ankietowane

Kierowca Pasażer

Wartość 
statystyki Wniosek Wartość  

statystyki Zemp
Wniosek

1 A 1,095 N 0,361 N

2 B 2,392 T 0,994 N

3 C -1,487 N 1,925 N

4 D 0,757 N 1,375 N

5 E 1,095 N -4,675 T

Oznaczenia w kolumnie „Wniosek”: „T” – różnica jest istotna statystycznie, „N” – różnica nie jest 
istotna statystycznie;
Oznaczenia w kolumnie „Odpowiedzi”: E – nie wiem, trudno powiedzieć.
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Wyniki badań prowadzonych w 2009 i 2014 roku 
wskazują, że według ankietowanych czynnikami wpływa-
jącymi na utrzymanie płynnego ruchu w mieście są przede 
wszytskim te, związane m.in. z dużym natężeniem ruchu, 
nieprzestrzeganiem przepisów drogowych przez innych 
kierowców czy niewłaściwym zachowaniem innych uczest-
ników ruchu. Czynniki losowe czy atmosferyczne zostały 
wskazywane przez ankietowanych znacznie rzadziej. 

Na rysunku 5 i 6 przedstawiono rozkład procentowy 
odpowiedzi na pytanie 2 według sposobu wykorzystania 
samochodu.

Zarówno kierowcy, jak i pasażerowie najczęściej wska-
zują, że czynniki związane z dużym natężeniem ruchu, 
nieprzestrzeganiem przepisów drogowych przez innych 
kierowców czy niewłaściwym zachowaniem innych 
uczestników ruchu są tymi, które w największym stopniu 
utrudniają utrzymanie płynnego ruchu w mieście. Według 

Rys. 4. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie 2 uzyskany na podstawie wyników badań 
prowadzonych w 2014 i 2009 roku
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie 2 z podziałem sposób wykorzystania  
samochodu przez ankietowane osoby uzyskany na podstawie wyników badań prowadzonych 
w 2014 roku
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie 2 z podziałem sposób wykorzystania  
samochodu przez ankietowane osoby uzyskany na podstawie wyników badań prowadzonych 
w 2009 roku
Źródło: opracowanie własne

Wyniki testu niezależności χ2 dla odpowiedzi na pytanie 2, uwzględnia-
jąc strukturę osób według sposobu wykorzystania samochodu

Lp. Rok wykonania 
badań

Obszar, w którym 
wykonano  
badania

Graniczna  
wartość  

statystyki χ2
gr

Empiryczna 
wartość  

statystyki χ2
emp

Wniosek

1 2009 aglomeracja 
górnośląska 3,841 0,081 zmienne 

niezależne

2 2014 Bielsko-Biała 7,815 17,037 zmienne 
zależne

Tabela 3

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4

Źródło: opracowanie własne

Wyniki testu dla dwóch wskaźników struktury dla odpowiedzi  
na pytanie 2, uwzględniając strukturę osób według sposobu  

wykorzystania samochodu

Lp. Odpowiedzi

Podział respondentów według sposobu wykorzystania samochodu 
przez osoby ankietowane

Kierowca Pasażer

Wartość statystyki Wniosek Wartość statystyki Zemp Wniosek

1 F 3,245 T 2,317 T

2 G -0,159 N -2,709 T

3 H X X X X

4 I 5,222 T 2,526 T

5 J -9,211 T -4,216 T

Oznaczenia w kolumnie „Wniosek”: „T” – różnica jest istotna statystycznie, „N” – różnica nie jest 
istotna statystycznie;
Oznaczenia w kolumnie „Odpowiedzi”: J – inne.

Podobnie, jak w przypadku pytania 1, przeprowadzo-
no analizę z wykorzystaniem testu dla dwóch wskaźni-
ków struktury. Analiza również dotyczyła udziałów pro-
centowych poszczególnych odpowiedzi dla dwóch okre-
sów badawczych (2009 i 2014 roku), uwzględniając 
jednocześnie strukturę respondentów według sposobu 
wykorzystania samochodu. Wyniki analizy przedstawio-
no w tabeli 4.

Wyniki przedstawione w tabeli 4 wskazują w większości 
przypadków na to, że różnica między udziałem procento-
wym odpowiedzi udzielanych przez respondentów danej 
grupy osób (podział według sposobu wykorzystania samo-
chodu przez osoby ankietowane) jest istotna statystycznie. 
Oznacza to, że według ankietowanych w aglomeracji gór-

badań prowadzonych w 2014 roku ponad 25,6% pasaże-
rów i 27,7% kierowców uznało, że utrzymanie płynnego 
ruchu w mieście utrudnione jest przez inne czynniki niż te 
wymienione w ankiecie. Natomiast według badań wyko-
nywanych w 2009 roku 25,4% kierowców oraz 29,8% 
pasażerów uważa, że za utrudnienia utrzymania płynności 
ruchu w mieście odpowiadają roboty drogowe. 

Ocenę wyników uzyskiwanych odpowiedzi na pytanie 2 
także uzupełniono o analizę statystyczną. Podobnie jak dla 
pytania nr 2 wykonano test niezależności χ2. Wyniki obli-
czeń przedstawiono w tablicy 3.

Wyniki przedstawione w tablicy 3 wskazują, że zmienne 
są niezależne dla badań prowadzonych w 2009 roku, a dla 
badań z roku 2014 są one zależne. Wyniki analizy są analo-
giczne jak te uzyskane dla pytania 1.



TransporT miejski i regionalny 06 2018

32

Reasumując, można rozważyć wprowadzenie w modelu 
podziału modalnego o dodatkowe kryterium wyboru pomię-
dzy transportem indywidualnym a zbiorowym, uwzględ-
niające czynnik związany z płynnością ruchu.
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nośląskiej inne czynniki wpływają na postrzeganie utrud-
nień w utrzymaniu płynnego ruchu w mieście niż w Bielsku-
-Białej. Jest to zjawisko naturalne, bowiem oba obszary 
charakteryzują różne warunki ruchu panujące w sieci trans-
portowej, różna struktura sieci oraz jej parametry technicz-
ne. Wartości w tabeli 4 przedstawione jako X oznaczają, że 
nie wyznaczono wartości statystyki ze względu na małą li-
czebność próby.

Wnioski 
Wyniki badań prowadzonych w 2009 roku wskazywa-
ły, że ruch płynny postrzegany jest przez 26% ankieto-
wanych jako w ogóle możliwość poruszania się w sieci 
objętej kongestią. W badaniach z 2014 roku odnoto-
wano 23,4% takich odpowiedzi. Wydaje się zatem, że 
mieszkańcy miast przyzwyczaili się do ruchu w kolej-
kach, które są zjawiskiem powszechnie występującym, 
zwłaszcza w miastach. Co więcej, takie określenie ruchu 
płynnego może być związane z tym, że zakłócenia są 
traktowane przez mieszkańców jako przejściowe trud-
ności, które w przyszłości ustaną. Świadczy o tym rów-
nież fakt, że roboty drogowe jako czynniki utrudniające 
utrzymanie płynnego ruchu w mieście zostały wskazane 
przez 26,1% osób ankietowanych w 2009 roku i 17,2% 
w roku 2014. 

Najczęściej jednak za ruch płynny postrzega się możli-
wość jazdy po mieście z prędkością, z którą jeżdżą inni kie-
rowcy, ale mając pewność, że nie będą tworzyły się kolejki 
pojazdów. W 2009 roku taką odpowiedź wskazało 34,6% 
osób ankietowanych, a w 2014 roku 29,4%. Ma to związek 
również z czynnikami, które wpływają na utrzymanie płyn-
nego ruchu w mieście. Według badań są one związane z m.in. 
z dużym natężeniem ruchu, nieprzestrzeganiem przepisów 
drogowych przez innych kierowców czy niewłaściwym za-
chowaniem innych uczestników ruchu. Takie odpowiedzi zo-
stały wskazane przez 46,7% ankietowanych osób w 2009 
roku i przez 38,2% w 2014. 

Warto zauważyć, że postrzeganie ruchu płynnego różni 
się w zależności od sposobu wykorzystania samochodu. Na 
przykład podczas badań w 2009 roku 5,3% pasażerów 
uznało, że za utrudnienia utrzymania płynności ruchu 
w mieście odpowiadają różnego rodzaju zdarzenia losowe. 
Takie zdanie miało w tamtym czasie 13,2% kierowców. 
Z kolei w badaniach z 2014 roku ponad 15,6% pasażerów 
wskazało ten czynnik, a kierowców było 13,4%.

Przeprowadzony test χ2 dla odpowiedzi na pytanie 1 
i 2 wskazuje, że podział respondentów według grupy osób 
(podział według sposobu wykorzystania samochodu przez 
osoby ankietowane) nie jest zasadny dla obszaru aglome-
racji górnośląskiej, a jest zasadny dla miasta Bielsko-
-Biała. 

Wyznaczona statystyka parametrycznego testu dla 
dwóch wskaźników struktury wskazuje, że postrzeganie 
płynności ruchu nie zależy od obszaru realizacji badań. 
Natomiast od tego czynnika zależy postrzeganie przez 
respondentów utrudnień utrzymania płynnego ruchu 
w mieście.


