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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Andrzej Szarata
The results of travel survey in Cracow – Complex Traffic Survey (CTS)
2013
Abstract: In 2013, household survey in the framework of so called
Complex Traffic Survey was conducted in Cracow and surrounded
communities. In this paper selected results of the survey together
with remarks and interpretation are presented. The survey was done
in the framework of research project of the City of Cracow aimed
at the development of the methodology for continuous monitoring
of inhabitants’ travel behavior. Main goal of the household survey
was to gain data on travel habits of Cracow’s inhabitants in order
to evaluate public transport system. Moreover, gathered data will
be used for development of transportation model. Guidelines and
survey methodology as well as selected results, which are small part
of available database were presented in the article. Presented results
are related to: mobility rate, trip purposes, modal split or the share
of peak hours.
Keywords: complex traffic survey, travel survey, household questionnaire, travel preferences survey
Tomasz Dybicz
Bottleneck identification with use of floating car data (FCD)
Abstract: The paper presents an example of the possibilities of
using floating car data FCD in complex traffic survey . On the basis
of the real FCD data delivered by the CE-Traffic a demonstration of
how FCD can be used for active bottleneck detection has been presented. It also provides description of how detections of shock waves
with application of FCD data can be obtained. Presented example
demonstrates significant potential benefits that may be gained through use of FCD in complex traffic survey and in traffic modeling
and forecasting.
Key words: complex traffic survey, capacity, floating car data (FCD)
Maciej Helbin, Marcin Wołek, Olgierd Wyszomirski
Conditions of representativeness of the marketing research on travel preferences and behavior of inhabitants on the example of Gdynia
Abstract: The marketing research on travel preferences and behaviour of the city inhabitants should be representative. In the article
the basic conditions of their representativeness, especially methodological and organizational problems, are introduced. In order to
obtain reach representative results of the research random sampling
should be applied. The highest statistical effectiveness gives the
stratified sample. The correct stratified sampling meets the barrier
in getting a proper list of population in which the random sampling
would be applied. Taking into account that problem the technics of
random route is used in sampling. There are some serious doubts
related to the question if sampling in such a way is representative. In the reference to the research representativeness fundamental
importance has also the choice of research method. Due to extensiveness and complexity of the research individual interview is the
appropriate method. There are some problems in proper use of that
method. A challenge of the research is also including range of pedestrian travels. Valuable experiences in the research on travel behaviour and preferences has Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
(Public Transport Authority in Gdynia) although this organization
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is affected by different difficulties. Those experiences are presented
in the article. The main practical problems as well as the possibility
to reduce negative results are discussed in the paper.
Key words: marketing research, representativeness, travel preferences and behaviour
Katarzyna Hebel
Transport demand in marketing research of Gdynia’s inhabitants on the
example of directness
Abstract: Directness of travel is the most important passengers’
demand. This is why it needs to be studied. In practice, studies are
carried out in the research of travel preferences. The article presents
the results of studies conducted in Gdynia in 2010 and in 2013.
Comparing of opinions of Gdynia’s inhabitants in the two rounds
of marketing researches enabled to formulate reliably conclusions.
In the article the process of prioritization of travel postulates is presented. There is also indicated the rank of directness, identified determinants affecting the assessment of directness in the opinion of
the inhabitants of Gdynia. At the end also analysis of the impact of
opinion about directness for the overall rating of public transport
carried out by passengers is presented.
Key words: marketing researches, transport preferences, directness
of travel
Jan Gregorowicz, Piotr Trybuś
Selected experiences of cordon and section measurements of traffic flow with
use of recording cars and number plates
Abstract: Technical means for measurements, starting with its conducting in the field through transformation of alphanumeric data
from number plates recorded on the tape to the *txt file which
enables obtaining data from the CEPIK database, is nowadays not
a problem and may be conducted in the relatively short time that
enables drivers to remember information about travel during the
traffic flow measurement. The problem consists of lack of completeness of database on cars’ owners’ mail addresses; technical, logistics
and financial aspects of delivering of inquiries, legal and formal issues referring to sending questions directly to the e-mail addresses of
cars’ owners and lack of sufficient number of cameras for continuous
measuring, not dependent on the time of day. Possibility of analysis
of data in the GIS format is worthy to note. Scope of custom data
available after appropriate measurement and transformation gives
new possibility for analysis. Its use in creation of numerical model
of traffic seems to be fully justified although it should be further
studied. Use of custom data in works on transportation studies in
urban areas and transport corridors analysis have confirmed its utility in the analyzed areas. Quick progress of technology and fall in
prices of equipment provide large possibilities of the method’s development – especially transformation of the obtained data.
Key words: complex traffic survey, methods of traffic flow measurement
Aneta Kostelecka
Planning of transport behaviour research
Abstract: Article is aimed primarily at people involved in the planning the public transport behaviour research, working in the insti-
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tutions contracting this research or acting on its behalf. The article
indicates key elements guaranteing high quality research data, providing reliable basis of the construction of the assumptions for transport
models. The article indicates activities to undertake during preparation of public procurement documentation and selection of bidders. It
discusses possible methods to select a research sample and to prepare
a questionnaire. The attention is paid on the key elements in the process of development of the research results. The article describes the
most often occured problems of the research process, as well as methods to reduce their impact on the quality of collected data.
Key words: transport behaviour research, quality of research, research sample
Marek Bauer
Discussion on validity of conducting of complex traffic survey in the framework of the national census
Abstract: Results of complex traffic survey are the basis for reliable
planning of significant transport investments in the city, agglomeration or region. In the article tentative concept of including complex

traffic survey in the framework of the national census (NSP) has
been presented. Legal regulations related to census as well as its organisation in 2011 have been discussed and additionally possibilities
of extending its use in the next national census have been mentioned. National census provides possibility to reach much more large
number of respondents with questions related to their travel behaviour. Including small modifications in basic questions of the census,
it is possible to meaningly increase usefulness of information related
to travelling used for modelling, maintain of daily transport services
and planning of future elements of transport network. Obviously,
widening of the scope of interviews in households has to be connected with improvement or at least maintaining of acceptable quality
of survey. The proposed idea defines direction of inquiry of the best
use of the census for the purpose of travel survey. Following this, it
seems to be advisable to review all modules of basic questions of the
census. Changes can bring many improvements in different fields,
first of all, prestige of survey will grow up if its results directly cause
improvement of quality of inhabitants’ life.
Key words: complex traffic surveys, travel behaviour, national census
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Wyniki badań podróży w Krakowie
– KBR 20131
Streszczenie. W Krakowie i w gminach ościennych w roku 2013 zostały przeprowadzone badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców w ramach tzw. Kompleksowych Badań Ruchu. Prowadzone badania stanowiły część dużego projektu badawczego realizowanego dla
Krakowa, którego głównym celem jest opracowanie metodyki monitoringu zachowań transportowych mieszkańców. Celem badań było zebranie informacji na temat zachowań transportowych mieszkańców do
oceny funkcjonowania systemu transportowego. Zebrane dane stanowiły podstawę do budowy modelu symulacyjnego podróży Krakowskiego
Obszaru Metropolitarnego. W artykule przedstawiono założenia i metodykę przyjętą w badaniach oraz wybrane wyniki badań, stanowiące
niewielką część dostępnej bazy danych. Przedstawione wyniki dotyczą
m.in. poziomu ruchliwości, motywacji podróży, podziału zadań przewozowych czy udziału godziny szczytu w podróżach.
Słowa kluczowe: kompleksowe badania ruchu, badania podróży, wywiady w gospodarstwach domowych, badania preferencji w podróżach

Wprowadzenie
Głównym celem prowadzonego projektu badawczego jest
opracowanie metodyki pozyskiwania danych o zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców, polegającej na dążeniu do zmniejszenia liczebności próby bez utraty jakości pozyskanych danych. W tym celu przewiduje się przeprowadzenie pełnej próby badawczej w ramach Kompleksowych
Badań Ruchu i na tej podstawie weryfikowanie przyjętego
założenia o możliwości zminimalizowania próby ankietowej do poziomu dającego zadowalające wyniki. Efektem
końcowym projektu będzie opracowanie metodyki przeprowadzania badań KBR oraz okresowego monitoringu
zachowań transportowych miasta przy angażowaniu minimalnych nakładów finansowych i pracochłonności badań
terenowych.
Najbardziej kosztownym i czasochłonnym elementem
budowy transportowych modeli symulacyjnych miast
i aglomeracji jest pozyskanie danych dotyczących zachowań komunikacyjnych mieszkańców. Istnieje wiele technik
pozwalających na zebranie i przetworzenie tych informacji
(np. wywiady bezpośrednie w miejscu zamieszkania lub
miejscu pracy, wywiady w środkach transportu, badania za
pośrednictwem telefonu czy Internetu, badania z wykorzystaniem urządzeń GPS czy zapis śladu przejazdu na podstawie sygnału z telefonów komórkowych. Najczęściej stosowaną techniką jest wciąż wywiad bezpośredni, gwarantujący uzyskanie pełnego spektrum informacji o podróżach.
Ma on oczywiście swoje wady – do najistotniejszych należą
znaczący udział odmów przez respondentów, nieprecyzyjne
lub nieprawdziwe odpowiedzi oraz bardzo wysoki koszt
1
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oraz pracochłonność prowadzonych badań. Wynika to
głównie z faktu wymogu relatywnie dużej próby badawczej
(znacząca liczba wywiadów), co pociąga za sobą znaczne
koszty pozyskania tych danych. Na świecie prowadzone są
badania mające na celu zmniejszenie kosztów pozyskania
danych poprzez agregację rejonów komunikacyjnych ([1],
[2], [6]) lub obniżenie liczebności próby badawczej ([8], [9])
(mówimy tutaj wyłącznie o podejściu tradycyjnym, polegającym na wywiadach w gospodarstwach domowych). Zasto
sowanie urządzeń GPS wciąż jest techniką kosztowną
i jeszcze niesprawdzoną. Pomimo to urządzenia te są chętnie wykorzystywane do badań ruchliwości, lecz ich zastosowanie ogranicza się do zbierania danych i kontroli przeprowadzonych wywiadów ([5], [10]). Stosuje się również próby wykorzystania śladu trajektorii ruchu zarejestrowanego
przez telefony komórkowe [4], lecz stanowi to w chwili
obecnej raczej wstępną próbę badawczą niż działanie znajdujące praktyczne zastosowania. Bardzo obiecującym działaniem są badania fokusowe [3], w których na niewielkiej
grupie respondentów prowadzi się szczegółowe wywiady
dotyczące ich zachowań komunikacyjnych. Wywiady te,
prowadzone przez psychologów, są nagrywane, aby wspomóc proces identyfikacji i charakterystyki zachowań transportowych. Na uwagę zasługuje również technika badań
eksperckich, w której opinie osób zawodowo zajmujących
się modelowaniem podróży stanowią podstawę do tworzenia procedur i formuł matematycznych opisujących procesy
podróżowania [11], [12], [13], [14].
W warunkach krajowych stosuje się najczęściej klasyczny sposób pozyskiwania informacji w postaci wywiadów w gospodarstwach domowych. Jest to podejście
kosztowne, lecz wyniki końcowe prawidłowo przeprowadzonych badań stanowią dobrą bazę wyjściową do procesu modelowania podróży i budowy transportowych modeli symulacyjnych.
Kompleksowe badania ruchu mają charakter badań
preferencji stwierdzonych, dotyczących zachowań transportowych ankietowanych w dniu poprzedzającym wywiad i są prowadzone w gospodarstwach domowych,
uprzednio wylosowanych do wzięcia udziału w badaniach.
Ważną rolę pełnią tutaj rejony komunikacyjne, wewnątrz
których znajdują się ankietowane gospodarstwa domowe
i, które w procesie modelowania stanowią zagregowane
obszary o jednorodnych zachowaniach komunikacyjnych
(każdy rejon stanowi jednostkę obliczeniową, a podróże
realizowane w modelu symulacyjnym odnoszą się właśnie
do rejonów).
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Przyjęte założenia do badań
Badania ankietowe mieszkańców Krakowskiego Obszaru
Metropolitarnego (rys. 1) obejmowały swoim zakresem tematycznym szereg zagadnień, umożliwiających na etapie
analitycznym między innymi: określenie sposobów przemieszczania się mieszkańców na terenie Krakowskiego
Obszaru Metropolitarnego, ocenę funkcjonowania komunikacji miejskiej, określenie preferencji odnośnie zmian
w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Krakowie
oraz określenie zwyczajów komunikacyjnych mieszkańców
Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego. W celu zgroma
dzenia informacji, w każdym z wylosowanych gospodarstw
przeprowadzono wywiad z głową rodziny lub dorosłą osobą
decyzyjną w gospodarstwie, mający na celu zebranie podstawowych informacji o gospodarstwie domowym (np. liczba osób w gospodarstwie, płeć i wiek, wykształcenie itp.).
Wywiad składał się z trzech zasadniczych bloków tematycznych:
• blok pytań dla każdej osoby w wieku 13 lub więcej
lat, opisujący zachowania komunikacyjne (najczęściej
wybierane środki transportu i powody ich wyboru,
czynniki mogące wpłynąć na ograniczenie korzystania z samochodów osobowych w podróżach do centrum, rodzaje biletów wykorzystywanych podczas
podróży komunikacją miejską);
• blok pytań dla każdej osoby w wieku 13 lub więcej
lat, mający na celu ocenę komunikacji miejskiej, w tym
między innymi punktualność, częstotliwość kursów,
komfort i bezpieczeństwo podróży itp.;
• blok pytań dla każdej osoby w wieku 16 lub więcej
lat, dotyczący problematyki komunikacji miejskiej
i oceny planowanych zmian w zakresie ograniczania
ruchu kołowego w centrum Krakowa.
Podstawową informacją prowadzonych badań był tzw.
dzienniczek podróży.
Dzienniczek podróży to zapis wszystkich podróży realizowanych przez ankietowanego w dniu poprzedzającym
badania. W dzienniczku zapisywano m.in.: miejsce początku i końca podróży, motywację każdej podróży, środki
transportu wykorzystywane podczas tych podróży, godziny
rozpoczęcia i zakończenia każdej z podróży oraz miejsca i czasu parkowania (w przypadku podróży samochodem osobowym). W sytuacji, gdy któryś z członków gospodarstwa nie
był obecny, ale odbywał on podróże w dniu poprzednim,
ankieter miał za zadanie uzyskać możliwie precyzyjne informacje na temat tych podróży od pozostałych członków
gospodarstwa domowego.

Dobór próby badawczej
Do badania zostały przygotowane dwie próby badawcze:
dla Krakowa (n1=6000 gospodarstw domowych) oraz dla
wybranych gmin ościennych (n2=1000 gospodarstw domowych). Należy podkreślić fakt wykorzystania w późniejszym procesie modelowania podróży wyników badań prowadzonych w województwie małopolskim [3]. Obie próby
badawcze zostały dobrane tak, aby pod względem liczeb-

ności wywiadów odzwierciedlały strukturę gospodarstw
domowych w poszczególnych rejonach komunikacyjnych.
Na rysunku 1 przedstawiono zasięg terytorialny obszaru
badań.
Losowanie przeprowadzono w obszarze podzielonym na
363 rejony komunikacyjne, biorąc pod uwagę informację
o wielkości populacji zamieszkującej w tym rejonie.
Losowanie rejonów odbyło się z prawdopodobieństwem
proporcjonalnym do wielkości populacji zamieszkującej rejon. Dobór zrealizowany został za pomocą schematu systematycznego umożliwiającego wylosowanie więcej niż jednej wiązki adresowej dla rejonu. Z losowania wykluczone
zostały rejony zamieszkane przez mniej niż 300 mieszkańców. W efekcie zastosowanej procedury w losowaniu brano
pod uwagę 259 rejonów komunikacyjnych wewnątrz
Krakowa i każdą z gmin ościennych. Należy zaznaczyć, że
uzyskana liczba rejonów jest zgodna ze starym podziałem
miasta – aktualny podział składający się z 363 rejonów wynika z rozdzielenia dużych rejonów na mniejsze (w większości przypadków niezagospodarowane), które pozwolą na
opracowanie prognoz ruchu uwzględniających szczegółowe
zamierzenia inwestycyjne. W kolejnym etapie doboru dokonano losowania adresów na podstawie bazy lokali mieszkalnych znajdujących się na obszarze wylosowanych rejonów komunikacyjnych. Losowanie adresów odbyło się niezależnie dla każdego z rejonów, według schematu
systematycznego, z jednakowym prawdopodobieństwem
wyboru. Wylosowane adresy oznaczono jako adresy podstawowe (punkty startowe). Dobór realizowany był za pomocą metody randomroute. Dla uzyskania optymalnego rozłożenia próby badawczej ustalono, że z jednego punktu
startowego będzie losowanych 5 gospodarstw domowych.
W razie niepowodzenia realizacji założonej liczby wywiadów generowane były adresy zastępcze. W ostatnim etapie
do badania dobierani byli członkowie gospodarstw domowych: głowa rodziny lub dorosła osoba decyzyjna, wszystkie osoby w wieku 13 lub więcej lat oraz wszystkie osoby
w wieku 6 lub więcej lat. W podobny sposób dobrano próbę badawczą dla gmin ościennych.

Rys. 1. Zasięg obszaru badań – Krakowski Obszar Metropolitarny.
Źródło: [15]
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Podczas realizacji badania przeprowadzono wywiady
z 13 207 osobami w 6090 gospodarstwach z terenu Krakowa
oraz 2897 wywiadów z osobami z 1037 gospodarstw z gmin
ościennych. Udziały badanych prób w populacji wynoszą
odpowiednio: 1,8% dla Krakowa oraz 0,6% dla gmin
ościennych. W celu realizacji wywiadów w 7127 gos
podarstwach ankieterzy odwiedzili łącznie 15 943 gospo
darstw. W 3678 przypadkach ankieterzy napotkali na
zamknięte drzwi, w 2769 przypadkach uzyskali odmowę
na poziomie gospodarstwa, a w 1635 – odmowę minimum
jednego członka gospodarstwa domowego, znajdującego
się w przedziale wiekowym objętym badaniem. 341 razy
pod wylosowanym adresem zastali pustostan, 261 lokali
znajdowało się w lokalizacjach niedostępnych dla ankietera,
a pod 132 adresami ankieterzy napotkali na inne trudności
z realizacją wywiadu.
Działania podjęte w celu wsparcia realizacji (m.in. informacje prasowe) oraz społeczny charakter realizowanego
projektu nie odniosły spodziewanego efektu – efektywność
realizacji badania wyniosła 44,70%. Jest to wartość niska,
porównując doświadczenia krajów zachodnich (np. Holan
dii, gdzie efektywność sięga 70%), należy podkreślić silną
rolę działań marketingowych i informowania oraz przekonywania mieszkańców do udziału w badaniach.

Wybrane wyniki badań
Posiadanie samochodu osobowego jest ważnym elementem
wpływającym na sposób wyboru środka transportu. W badaniach prowadzonych w Krakowie i obszarze podmiejskim wykazano, że ponad połowa gospodarstw domowych
w Krakowie posiada co najmniej jeden samochód osobowy, natomiast w gminach ościennych udział takich gospodarstw wynosi około 70% (rys. 2).
Co najmniej jeden samochód osobowy występuje w 57%
gospodarstw domowych (w 2003 r. było ich 50%.). Ponieważ
aż 43 % gospodarstw domowym Krakowa nie jest zmotoryzowanych, dlatego należy zadbać o zapewnienie im godziwej
oferty transportu zbiorowego. Wyliczony na podstawie ankietowania wskaźnik motoryzacji wynosił w 2013 roku 323
samochody osobowe na 1000 mieszkańców. Nawet przyjmując, że jest to wartość niedoszacowana, to jednak pozostaje ona w jaskrawej rozbieżności z oficjalnymi danymi, pokazującymi wartości tego wskaźnika powyżej 500, co nie wydaje się prawdopodobne. Rozbieżność ta wskazuje na konieczność
podjęcia dyskusji na temat dostępnych baz danych obejmu-

Rys. 2. Dostęp do samochodu osobowego w gospodarstwach.
Źródło: [15]
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jących liczbę pojazdów i powszechnie stosowane wartości
wskaźników motoryzacji. Pozytywną tendencją jest natomiast wzrost wykorzystania pojemności samochodu osobowego z 1,3 w 2003 roku do 1,5 w 2013, zwłaszcza w sytuacji wzrostu wskaźnika motoryzacji. Może to być tłumaczone przejawem racjonalności zachowań użytkowników,
przypuszczalnie też nieformalnego funkcjonowania usługi
carpooling (użyczania miejsca w samochodzie), a także może
wynikać z rosnącej elastyczności czasu pracy.
Inną interesującą wartością jest rocznik pojazdów, które
są w posiadaniu badanych gospodarstw: najczęściej zostały
wyprodukowane w latach 2000–2009, mają silniki o pojemności od 1,2 l do 18,l i są napędzane benzyną. Zauważyć
należy, że w gminach ościennych częściej niż w Krakowie
deklarowano posiadanie samochodów napędzanych autogazem. Wobec faktu, że ponad połowa gospodarstw domowych ma dostęp do samochodu (mogą się poruszać samochodem codziennie jako kierowca lub pasażer), 58% mieszkańców Krakowa deklaruje możliwość korzystania z samochodu, natomiast w gminach ościennych udział ten wynosi
aż 75%. Kluczową informacją jest ustalenie poziomu ruchliwości mieszkańców. Przez ruchliwość rozumie się przeciętną liczbę podróży realizowaną przez mieszkańca
Krakowa (lub gmin ościennych) w ciągu doby. Kolejną
ważną definicją była sama podróż: jest to każde przemieszczenie spełniające łącznie następujące warunki:
• przebiega pieszo lub dowolnym środkiem transportu,
• odbywa się z określonej przyczyny i na odległość co
najmniej 250 metrów,.
W oparciu o zarejestrowane podróże w trakcie badań
można dostrzec wyższą ruchliwość mieszkańców Krakowa,
zwłaszcza w grupie osób podróżujących cztery i więcej razy
w ciągu doby (łącznie jest to prawie 14% wobec 5,2% w gminach ościennych). Udział osób, które nie wykazały podróży,
jest wyższy w gminach ościennych (25,9%) niż w Krakowie
(18,5%). Wskaźnik ruchliwości mieszkańców Krakowa to
2,02 podróży/mieszkańca/dobę, natomiast w gminach ościennych wynosi 1,66 podróży/mieszkańca/dobę. W grupach
wiekowych największą ruchliwością charakteryzują się osoby
w przedziale 30–39 lat (ruchliwość 2,13), a najniższą osoby
powyżej 60 roku życia (ruchliwość wynosi 1,42).

Rys. 3. Udział poszczególnych motywacji podróży realizowanych przez mieszkańców
Krakowa oraz gmin ościennych.
Źródło: [15]

Transport miejski i regionalny 05 2015
W badaniach przyjęto podział podróży na siedem grup
motywacyjnych: dom–praca, praca–dom, dom–nauka,
nauka–dom, dom–inne, inne–dom, niezwiązane z domem. Udział poszczególnych motywacji w odniesieniu do
mieszkańców Krakowa i gmin ościennych przedstawiono
na rysunku 3.
Łączny udział podróży fakultatywnych (związanych z nauką i pracą) w Krakowie wynosi 52,1%, natomiast w gminach ościennych jest wyższy i wynosi 62,6%. Podróże fakultatywne mają znacznie niższy udział w gminach ościennych niż w Krakowie (odpowiedni 37,4% wobec 47,9%).
Potwierdza to wyniki badań KBR prowadzonych w województwie małopolskim w roku 2012 [16].
W badaniach, analizie poddano również wybór środka
transportu w realizowanych podróżach. W skali miasta podróże wykonywane transportem zbiorowym wciąż są wyższe od wykonywanych samochodem osobowym. Na rysunku 4 przedstawiono podział zadań przewozowych w ogóle
podróży.
Ważnym wnioskiem płynącym z analizy wyników podziału zadań przewozowych jest to, że w Krakowie udział
podróży realizowanych transportem indywidualnym jest
wciąż niższy od transportu zbiorowego. Jednakże różnica ta
jest relatywnie niewielka, co widać wyraźnie, gdy porównamy wyniki badań z lat wcześniejszych (rys. 5).
W podróżach do śródmieścia Krakowa (obszar wewnątrz II Obwodnicy) zarówno mieszkańcy miasta, jak
i zamieszkujący gminy ościenne, najczęściej wykorzystują
komunikację miejską. Samochodem osobowym do śródmieścia dojeżdża ponad 20% mieszkańców Krakowa oraz
prawie 40% mieszkańców gmin ościennych. Zdecydowana
większość tych osób nie posiada żadnych przywilejów
w strefie płatnego parkowania (rys. 6). Najczęściej wymienianym powodem wyboru samochodu jest wygoda podróżowania, wskazywano również na nieodpowiednią ofertę
komunikacji miejskiej oraz charakter pracy wymagający
używania samochodu (wskazania głównie mieszkańców
Krakowa).
Wśród okoliczności, które mogłyby skłonić badanych
do rezygnacji z dojazdów do śródmieścia samochodem, wymieniano przede wszystkim możliwość szybkiego i bez korków dojazdu komunikacją miejską oraz możliwość pozostawienia auta na bezpłatnym parkingu zlokalizowanym
w pobliżu śródmieścia. Trzecim, najczęściej wymienianym
przez mieszkańców Krakowa, motywatorem i jednocześnie
najważniejszym czynnikiem dla mieszkańców gmin ościennych, było zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej. Na rysunku 7 przedstawiono udział poszczególnych czynników wpływających na rezygnację z dojazdów do śródmieścia.
W badaniach obszernie uwzględniono również kwestie
związane z oceną jakości funkcjonowania transportu zbiorowego w Krakowie. Ocena ogólna funkcjonowania transportu zbiorowego w Krakowie, w skali 1–10 była relatywnie wysoka i wniosła 7,2 (najwyżej oceniano poziom bezpieczeństwa osobistego oraz punktualność kursowania – oba
kryteria otrzymały ocenę 7,3). Warto zwrócić uwagę na

Rys. 4. Podział zadań przewozowych mieszkańców Krakowa oraz gmin ościennych.
Źródło: [15]

Rys. 5. Porównanie aktualnego podziału zadań przewozowych z wynikami badań wcześniejszych.
Źródło: [15]

Rys. 6. Udziały najczęściej wskazywanych sposobów dojazdu do śródmieścia Krakowa.
Źródło: [15]

Rys. 7. Udział odpowiedzi na pytanie, co mogłoby skłonić do rezygnacji z samochodu w dojazdach do śródmieścia Krakowa.
Źródło: [15]
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fakt, iż kierowcy oceniają przeciętnie każde z kryteriów o 0,6
punktu procentowego niżej od stałych użytkowników
transportu zbiorowego. W kontekście ograniczania ruchu
samochodowego w centrum miasta istotnym może być pytanie o poparcie takich działań przez mieszkańców. Okazuje
się, że 36,1% opowiada się za ograniczeniem tego ruchu na
rzecz usprawnień transportu zbiorowego, 35,7% jest przeciwnych, a pozostali nie mają zdania. Ciekawą prawidłowością jest, że płeć ma znaczenie w udzielanych odpowiedziach:
średnio 20% więcej zwolenników ograniczania ruchu to kobiety (tyle samo jest mniej przeciwniczek ograniczania
ruchu).

Podsumowanie
Prowadzone badania ankietowe miały na celu pozyskanie
informacji na temat zachowań komunikacyjnych mieszkańców Krakowa i gmin ościennych. Zaproponowany zestaw pytań (uporządkowany w postaci formularza ankietowego) składa się z kilkudziesięciu szczegółowych kwestii, a pozyskane informacje dają dobry obraz procesów
transportowych zachodzących w obszarze analizy. Dużym
utrudnieniem było przekonanie mieszkańców do rozmowy z ankieterem wymagające wsparcia stosowną kampanią medialną.
Analizując wyniki prowadzonych badań, można dostrzec tendencje zachodzące w procesach wyboru środka
transportu. Porównując wyniki z lat poprzednich, wyraźnie
widać osłabianie udziału podróży realizowanych transportem zbiorowym. Pomimo tego faktu udział transportu
zbiorowego w podróżach jest w Krakowie wciąż wyższy od
udziału samochodów osobowych. W przypadku podróży
realizowanych rowerem można dostrzec nieznaczny wzrost
ich udziału (w porównaniu do badań z roku 2003). Jest to
oczywiście mała wartość, lecz należy pamiętać, iż warunki
pogodowe wywierają silny wpływ na korzystanie z tego
środka transportu, a badania ankietowe dotyczyły bardzo
krótkiego okresu (trzech dni roboczych). Warta podkreślenia jest liczba tych podróży. W badaniach ujawniono około
17 000 tysięcy podróży rowerowych w ciągu dnia, co stanowi już znaczącą wartość.
Odmiennym zagadnieniem jest wyznaczony wskaźnik
ruchliwości mieszkańców, wynoszący 2,02 podróży/mieszkańca/dobę. Jest to wartość właściwie taka sama jak
w roku 2003, co może być zastanawiające w świetle podstawowego założenia prognostycznego, według którego
ruchliwość mieszkańców powinna wzrastać. Jednakże podobną tendencję zaobserwowano w Gdańsku [7], gdzie
ruchliwość ogólna wynosi 1,92 podróży/mieszkańca/dobę
i jest niższa od uzyskanej w badaniach z lat wcześniejszych.
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Zastosowanie danych z sondowania
pojazdów do wykrywania lokalnych
ograniczeń przepustowości1

Streszczenie. W artykule przedstawiono jeden z przykładów możliwości wykorzystania danych z sondowania pojazdów w KBR (do wprowadzania LOP do modeli ruchu). Na bazie rzeczywistych wyników udostępnionych przez firmę CE-Traffic zademonstrowano sposób, w jaki
można wykorzystać dane z sondowania pojazdów do wykrywania LOP.
Przedstawiono również sposób, w jaki można wykrywać występowanie fali opóźniającej i rozprowadzającej oraz skali oddziaływania LOP.
Zademonstrowany przykład świadczy o dużym potencjale korzyści, jakie mogą wiązać się z wykorzystywaniem tych danych w KBR przy
wykonywaniu oceny jakości funkcjonowania systemu drogowego oraz
modelowaniu i prognozowaniu ruchu.
Słowa kluczowe: kompleksowe badania ruchu, przepustowość, dane
z sondowania pojazdów

Wprowadzenie
Kompleksowe Badania Ruchu (KBR) w podstawowym
zakresie powinny obejmować wykonanie niezbędnych badań i pomiarów służących do budowy i weryfikacji modeli
ruchu, Krych [3]. Badania obejmują pomiary jakościowe
i ilościowe, w tym między innymi [12]:
• badania ankietowe w gospodarstwach domowych,
• badania ankietowe kierowców samochodów osobowych,
• badania ankietowe pasażerów komunikacji zbiorowej,
• pomiary natężenia ruchu samochodów,
• pomiary liczby pasażerów komunikacji zbiorowej.
Jednym z podstawowych powodów, dla których buduje
się modele ruchu, jest prognozowanie ruchu miejskiego dla
celów planistycznych.
Krokiem milowym, który zapoczątkował rozwój modelowania i prognozowania ruchu było wejście w życie w Stanach
Zjednoczonych dwóch ustaw. Pierwsza uchwalona w 1961 r.
, umożliwiła agencjom federalnym finansowanie zaawansowanych badań studiów ruchu nad rozwiązywaniem problemów zatłoczenia oraz redukowania potrzeb transportowych.
Druga ustawa uchwalona w 1962 r. wprowadziła obowiązek
wykonywania od 1 lipca 1965 r. studiów ruchu dla projektów dotyczących rozwoju infrastruktury w miastach (i ich
aglomeracjach) w przypadku, gdy ich wielkość przekraczała
50 tys. mieszkańców. Obecnie dla wszystkich lub prawie
wszystkich projektów związanych z rozwojem infrastruktury
transportowej muszą być wykonane prognozy ruchu. Na ich
podstawie dokonuje się wyboru wariantów, dobiera rozwiązania techniczne oraz określa się korzyści społeczne, które
może przynieść ich realizacja.
1
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W naszym kraju w większości przypadków modelowanie i prognozowanie ruchu oparte jest na teorii czterostopniowego modelu ruchu [11], obejmującego następujące
fazy:
• generacja ruchu,
• dystrybucja ruchu,
• podział na środki transportu oraz
• rozkład ruchu na modelu sieci.
Wymagania stawiane wykonawcom KBR w zakresie
trzech pierwszych stopni modelu ruchu są stosunkowo dokładnie opracowywane. Uzyskiwane wyniki modelowania
ruchu dla tych faz są również stosunkowo łatwe do skalibrowania oraz wykonania ich weryfikacji. Niestety w przypadku ostatniej czwartej fazy, którą jest rozkład ruchu na
modelu sieci, wymagania sprowadzają się głównie do spełnienia kryteriów zgodności natężeń ruchu w modelu z natężeniami ruchu obserwowanymi w czasie wykonywania
pomiarów.

Aktualny stan wiedzy
Aktualnie brakuje wymagań co do uzyskiwania zgodności
w modelowanych i obserwowanych prędkościach pojazdów. Należy podkreślić, że standardowo w ramach KBR
nie wykonuje się pomiarów prędkości pojazdów oraz badań
czasów podróży odbywanych komunikacją indywidualną
w różnych porach dnia. Warszawskie Badania Ruchu do tej
pory nie należały do wyjątków, np. w ramach WBR 2005
badania prędkości pojazdów w sieci miejskiej nie były wykonywane [13,14]. Usprawiedliwieniem braku stosownych
wymagań, co do badania prędkości pojazdów w ramach
KBR jest wysoki nakład pracy i kosztów związanych z ich
wykonaniem. Z uwagi na ograniczenia budżetowe trudno
jest pozyskać środki organizatorom KBR (zarządcom infrastruktury transportowej w miastach) na wszystkie niezbędne badania służące budowie modeli ruchu. Ponieważ
badania prędkości pojazdów, w powszechnym mniemaniu,
nie należą do kluczowych elementów służących do budowy
modeli ruchu i wymagają relatywnie wysokich nakładów
pracy i kosztów, to często są pomijane przy formułowaniu
wymagań dla KBR. Nie ulega jednak wątpliwości, że jakość i wiarygodność modeli ruchu, do których – na etapie
budowy i weryfikacji – nie wykorzystywano danych o prędkościach pojazdów jest trudna do określenia. Prędkości pojazdów w miejskiej sieci drogowej mają decydujące znaczenie w procesie wyboru ścieżki przejazdu w rozkładzie ruchu
na modelu sieci, który jest dokonywany w czwartej, ostatniej
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fazie modelu. W przypadku występowania dużych rozbieżności pomiędzy modelowanymi i rzeczywistymi prędkościami pojazdów w modelach ruchu pojazdy wybierają inne
ścieżki przejazdu niż realni kierowcy. Prowadzi to również
do braku zgodności modelowanych i rzeczywistych potoków ruchu. Ponieważ uzyskanie tej zgodności jest najczęściej wymagane w KBR, to istnieje poważna obawa, że do
jej doprowadzenia wykonawcy modelów stosują między innymi nadmierną modyfikację macierzy podróży. Niestety,
wykorzystywanie takich modeli do prognozowania ruchu
może negatywnie wpływać na wyniki planowania systemów transportu.
Na jakość i dokładność procesu rozkładu ruchu w sieci
drogowej ma również wpływ występowanie lokalnych
ograniczeń przepustowości (LOP) [5].
W ostatnich latach znacznie poprawił się stan wiedzy
dotyczący analiz ruchu dla sytuacji wysokiego zatłoczenia.
Procesy, jakie zachodzą w czasie aktywacji i dezaktywacji,
zostały poddane badaniom w szerokim kontekście i były
przedstawiane w publikacjach naukowych. Brilon [2] oraz
Banks [1] są naukowcami, którzy dokonali najważniejszych
odkryć w tym obszarze.
Do jednych z najważniejszych wniosków wynikających
z badań LOP należą:
• największe natężenie ruchu, nazywane Pre-Queue
Flow (PQF) występuje w początkowej fazie aktywacji
LOP tuż przed wystąpieniem załamania warunków
ruchu;
• natężenie ruchu pojazdów przejeżdżających przez
przekrój z aktywnym LOP w fazie zatłoczenia jest
niższe niż przepustowość przekroju;
• przy przechodzeniu z fazy zatłoczenia do dobrych warunków ruchu, czyli w fazie poprawiania się warunków ruchu, chwilowo natężenie ruchu pojazdów
przejeżdżających przez przekrój wybija się wyraźnie
ponad wartość średniego natężenia ruchu w fazie zatłoczenia, wzrostowi natężenia ruchu towarzyszy
również wzrost prędkości pojazdów (jest to wyraźne
potwierdzenie, że wystąpiła faza „recovery”). Największe natężenie ruchu, jakie wystąpi w tej fazie nazywane jest Queue DischargeFlow (QDF). Rzeczą
charakterystyczną dla QDF jest to, że jest ono mniejsze niż PQF.
Na rysunku 1 przedstawiono wykres rozkładu natężenia
ruchu i prędkości pojazdów w czasie aktywacji i dezaktywacji LOP na Trasie Armii Krajowej. Przedstawiony wykres ilustruje warunki ruchu, jakie występują w czasie aktywacji i dezaktywacji LOP.
Wykrywanie LOP nie jest wymagane w KBR. Wynika
to między innymi z tego, że dopiero od niedawna posiadamy wiedzę i świadomość występowania LOP. Również dlatego, że wykrywanie i badanie LOP w sieciach drogowych
w szerokiej skali przy wykorzystaniu tradycyjnych metod
pomiarowych z powodów praktycznych jest bardzo trudne.
O tym jednak, że te badania należy wykonywać świadczyć
może opinia Daganzo [4]: „Jestem przekonany, że jesteśmy
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Rys. 1. Przykład wpływu aktywacji i dezaktywacji LOP na warunki ruchu pojazdów, wyniki
pomiarów ruchu na Trasie Armii Krajowej w Warszawie.
Źródło: opracowanie własne

na etapie, w którym, by osiągnąć lepsze wyniki, należy
skoncentrować się na dwóch aspektach. LOP są pierwszym
z nich. W mojej opinii w ostatnim czasie środowiska naukowe zbyt dużo uwagi poświęcały modelom ruchu dla
dróg jednorodnych, gdzie występują jednorodne warunki
ruchu. Zbyt mało eksperymentów poświęcono na rozwiązywanie problemów, tam gdzie one się faktycznie znajdują.
Drogi z występującymi jednorodnymi warunkami są ważne, jednak powinniśmy zająć się zagadnieniami najważniejszymi, a do nich należą LOP”.
Rozwój technologii sprawia, że do tej pory trudne badania LOP i prędkości pojazdów w sieciach będą możliwe do
wykonania w sposób łatwiejszy i tańszy niż przy zastosowaniu tradycyjnych metod. Do ich przeprowadzenia w ramach KBR dla całych miast czy obszarów metropolitalnych
można zastosować nowe i niekonwencjonalne metody pomiarowe. Mogą być one oparte na danych z sondowania
pojazdów (wcześniej stosowana nazwa FCD, Floating Car
Data). Dane z sondowania pojazdów są z powodzeniem
stosowane między innymi w systemach zarządzania ruchem
do krótkoterminowego prognozowania ruchu [8, 9] oraz
w internetowych systemach informacji dla kierowców [3].

Charakterystyka danych pozyskiwanych z sondowania
pojazdów
Dane z sondowania pojazdów (FCD) generowane są na podstawie anonimowych śladów GPS pozyskiwanych z systemów monitorowania flot pojazdów oraz z osobistych systemów nawigacyjnych. Szacuje się, że w Polsce monitoruje się
w czasie rzeczywistym przemieszczanie się ponad 100 tysięcy pojazdów (na podstawie danych firmy CE–TRAFFIC).
Dane z monitoringu archiwizowane są w bazie danych.
Zawierają one między innymi następujące informacje: czas
pomiaru, średnią prędkość oraz czas przejazdu pomiędzy
referencyjnymi punktami na sieci drogowej i typ pojazdu.
Obecny stan techniki umożliwia rozróżnianie pojazdów
osobowych i ciężarowych. Dane zapisywane są w czasie rzeczywistym i mogą być następnie agregowane w dowolnych
interwałach czasu również w ujęciu historycznym. Dane
z sondowania pojazdów można pozyskiwać i analizować
dla dowolnych okresów oraz zestawiać z innymi pomiarami wykonywanymi metodami konwencjonalnymi w ujęciu
aktualnym i historycznym.
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Aktualnie w dużych polskich miastach na drogach
głównych ruchu przyspieszonego lub wyższej klasy, cechujących się wysokim natężeniem ruchu w godzinie szczytu,
można pozyskać dane z ponad 24 pojazdów na kierunek
w ciągu jednej godziny (wysoka próba).
W przypadku dróg o średnim natężeniu ruchu w godzinie szczytu można pozyskiwać dane z około 12 pojazdów
na kierunek w ciągu jednej godziny (średnia próba).
W przypadku dróg o małych natężeniach ruchu niska będzie również spodziewana próba samochodów sondowanych. Mając na uwadze wzrostowy trend wykorzystywania
urządzeń GPS w samochodach, można spodziewać się, że
z biegiem czasu dane z sondowania pojazdów będą cechowały się jeszcze większą próbą niż obecnie. W tabeli 1
przedstawiono przykładowe dane o średnich liczbach sondowanych pojazdów na godzinę w dniu powszednim dla
przedziału czasu 7:00–17:00 na ulicach w Warszawie, na
rozlokowanych na nich poszczególnych segmentach pomiarowych.
Dane z sondowania pojazdów mogą być przypisywane
do bazy GIS, która zawiera ulice podzielone na segmenty
pomiarowe z uwzględnieniem kierunku ruchu. Do każdego
segmentu pomiarowego przypisane są między innymi następujące informacje:
• numer porządkowy;
• nazwa ulicy;
• kierunek ruchu;
• długość segmentu;
• numer segmentu, który identyfikuje jego kolejność
w ciągu danej ulicy;
• ustawicznie dopisywane czasy przejazdów samochodów sondowanych przez segment pomiarowy;
• datę i godzinę dokonanego pomiaru;
• rodzaj sondowanego pojazdu (osobowy, ciężarowy).
Wykorzystując własności przestrzennych baz danych,
przy zastosowaniu filtrów danych i narzędzi obliczeniowych
dla każdego segmentu, można określić prędkość, jaka występuje w warunkach swobodnych. Można wykonywać analizy
prędkości pojazdów w ujęciu historycznym dla wybieranych
okresów czasowych np. w godzinach szczytu. Dane można
również agregować do interwału 1 min i przesyłać w czasie
rzeczywistym do serwisów internetowych, w tym do również
do serwisu zaprezentowanego na rysunku 2.

Rys. 2. Informacje o prędkościach pojazdów (sondowanych) w sieci drogowej.
Źródło: www.google.pl/maps.

Możliwość wykrywania LOP przy wykorzystaniu danych
z sondowania pojazdów
Jak wspomniano we wstępnie, bez uwzględnienia w modelu ruchu LOP (szczególnie w godzinie szczytu) nie będzie możliwe uzyskanie wiarygodnych wyników modelowania i prognozowania ruchu. Niemniej jednak, z uwagi
na ograniczenia tradycyjnych metod pomiarowych do wykrywania LOP i wykorzystywania ich do budowy modeli ruchu w KBR, należy wykorzystać nowe metody oraz
współczesne osiągnięcia techniki. Jednym ze skutecznych
sposobów wykrywania LOP może być wykorzystanie danych z sondowania pojazdów. Umożliwiają one wykrycie
LOP poprzez możliwość wizualizacji własności aktywnych
LOP, do których należy między innymi występowanie fal
zaburzeń ruchu. Do głównych występujących faz zaburzeń
ruchu przy aktywnym LOP należą fala opóźniająca i fala
rozprowadzająca. Fale te rozchodzą się w dwóch przeciwnych kierunkach.
Fala opóźniająca skierowana w górę strumienia ruchu
(kierunek przeciwny do kierunku ruchu) powoduje, że na
dojeździe do aktywnego LOP zmniejszają się prędkość pojazdów, wzrasta gęstość ruchu w górę strumienia ruchu i następuje związany z tym spadek natężenia ruchu pojazdów
(można go zaobserwować, stosując krótkie interwały czasu
3–5 minut).
W przypadku fali rozprowadzającej występuje sytuacja
odwrotna. W obszarze jej oddziaływania pojazdy rozpędzają się i następuje zmniejszanie się gęstości ruchu (rys. 3).
Tabela 1

Wybrane dane o średniej liczbie sondowanych pojazdów na godzinę w dniu powszednim dla przedziału 7:00–17:00 na ulicach w Warszawie
na poszczególnych segmentach pomiarowych
Nazwa ulicy

Próba [P/h]

Nazwa ulicy

Próba [P/h]

Nazwa ulicy

Próba [P/h]

Nazwa ulicy

Próba [P/h]

Most Grota-Roweckiego

96

Grzymały–Sokołowskiego

14

Poleczki

9

Sanguszki

6

Al. Armii Krajowej

91

Kraśnicka

14

Świętego Wincentego

9

Kruczkowskiego

6

Al. Prymasa Tysiąclecia

56

Grójecka

14

Al. Reymonta

9

Wirażowa

6

Toruńska

52

Trasa Mostu Północnego

13

Świętego Andrzeja Boboli

9

Leszno

6

Trasa Siekierkowska

44

Most Poniatowskiego

13

Bolesława Chrobrego

9

Bonifraterska

6

Wybrzeże Gdyńskie

42

Górczewska

13

Słowackiego

9

Gwarków

6

Wybrzeże Kościuszkowskie

37

Powązkowska

13

Książęca

9

Konwiktorska

6

Al. Armii Ludowej

37

Niemcewicza

13

Wólczyńska

9

Generała Bora Komorowskiego

6

Źródło: CE–Traffic
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Rys. 4. Lokalizacja segmentów pomiarowych i średnich prędkości pojazdów sondowanych
w warunkach ruchu swobodnego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CE-Traffic.

Rys. 3. Schemat powstawania fal zaburzeń ruchu przy aktywnym LOP.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]

Zbliżona metoda wykrywania LOP z wykorzystaniem
danych z sondowania pojazdów stosowana jest w Kalifornii
przez Caltrans (California Department of Transportation)
do monitorowania zatłoczenia na głównych drogach
(HighwayCongestion Monitoring Program).
W celu zilustrowania możliwości wykrywania LOP przy
wykorzystaniu danych z sondowania pojazdów posłużono
się rzeczywistymi danymi otrzymanymi z firmy CE-Traffic
dla ciągu Trasy Łazienkowskiej, w tym dla ulicy Wawelskiej
i Alei Armii Ludowej w Warszawie. Na analizowanym ciągu zlokalizowanych jest po 5 segmentów pomiarowych na
każdym kierunku ruchu. Na rysunku 4 przedstawiono lokalizację segmentów pomiarowych oraz występujące na
nich średnie prędkości samochodów sondowanych. Średnie
prędkości samochodów sondowanych w warunkach ruchu
swobodnego zostały opracowane przez firmę CE-Traffic na
podstawie analizy danych z długiego okresu czasu. Wizu
alizacje prędkości pojazdów wykonano w programie Visum
firmy PTV.
Na rysunku 5 przedstawiono wyniki wizualizacji rzeczywistych danych o średnich prędkościach pojazdów na segmentach pomiarowych w 10-minutowych interwałach czasu
dla godziny szczytu porannego i popołudniowego. Analiza
wizualizacji średnich prędkości pojazdów w warunkach ruchu swobodnego i w czasie godzin szczytu umożliwia wyznaczenie aktywnych LOP, które tworzą się na analizowanym
ciągu Trasy Łazienkowskiej w Warszawie. Umożliwia również określenie ich zasięgów oddziaływania. Analiza wizualizacji wskazuje, że zasięgi te mają charakter dynamiczny
i zmieniają się w czasie. W przypadku szczytu porannego
analiza wizualizacji średnich prędkości pojazdów umożliwia
zlokalizowanie LOP na ciągu Trasy Łazienkowskiej. Tworzy
się ono na skrzyżowaniu z ulicą Żwirki i Wigury dla obydwu
kierunków ruchu (segmenty pomiarowe nr 1 i 9). Średnie
prędkości pojazdów na segmentach pomiarowych przed tym
skrzyżowaniem są znacząco mniejsze niż prędkości występujące w warunkach ruchu swobodnego. W przypadku kierunku na wschód prędkości pojazdów w szczycie porannym spadają nawet do 15 km/h, podczas kiedy w warunkach swobodnych wynoszą średnio około 45 km/h (spadek o około
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30 km/h). W przypadku kierunku przeciwnego spadek
prędkości w szczycie porannym jest jeszcze większy. W stosunku do prędkości średnich około 71 km/h spadek średniej
prędkości wynosi nawet 55 km/h, do prędkości 16 km/h. Na
kierunku zachodnim można zauważyć również efekt występowania fali opóźniającej. W kolejnych interwałach fala
opóźniająca powoduje zmniejszanie prędkości pojazdów zlokalizowanych w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu.
Dla obydwu kierunków można zauważyć również występowanie fali rozprowadzającej. Po przejechaniu przez
skrzyżowanie pojazdy uzyskują prędkości zbliżone do tych,
które występująw warunkach ruchu swobodnego.
W przypadku szczytu popołudniowego analiza wizualizacji średnich prędkości pojazdów wskazuje, że na skrzyżowaniu z ulicą Żwirki i Wigury również tworzy się LOP dla
obydwu kierunków ruchu w ciągu Trasy Łazienkowskiej.
Dodatkowo, dla kierunku ruchu na wschód, zlokalizowane
jest jeszcze jedno LOP. Występuje ono na odcinku prowadzącym na most Łazienkowski (segment pomiarowy nr 5).
W kolejnych interwałach czasu można zaobserwować stopniowo nasilającą się znaczną redukcję prędkości pojazdów.
W warunkach ruchu swobodnego średnia prędkość pojazdów wynosi około 91 km/h. W szczycie popołudniowym
następuje systematyczny spadek prędkości pojazdów do
około 24 km/h. Bardzo silnie zarysowuje się fala opóźniająca. W wyniku jej występowania oddziaływanie LOP na
segmencie pomiarowym nr 5 o godzinie 17.00 zaczyna dosięgać LOP zlokalizowanego na segmencie pomiarowym
nr 1. Tym samym następuje tłumienie oddziaływania fali
rozprowadzającej, przez co samochody przejeżdżające przez
LOP na skrzyżowaniu z ulicą Żwirki i Wigury rozpędzają
się do niższej prędkości niż w przypadku szczytu porannego. Przy dalszym wzroście intensywności dopływu ruchu
do LOP na segmencie pomiarowym nr 5 może dojść do
sytuacji, w której fala opóźniająca rozchodząca się od niego
może całkowicie stłumić falę rozprowadzającą LOP na odcinku 1. Może wystąpić efekt interferencji fal opóźniających na segmencie 1, który może spowodować jeszcze
większe ograniczenia w przepływie pojazdów przez występujące na tym segmencie LOP. W takim przypadku LOP
występujące na segmencie pomiarowym nr 1 w kierunku
na wschód stałoby się ukrytym LOP.
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Rys. 5. Lokalizacja segmentów pomiarowych i średnich prędkości pojazdów sondowanych w warunkach ruchu swobodnego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CE-Traffic.
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Podsumowanie
LOP mają decydujący wpływ na warunki ruchu samochodów występujące w komunikacyjnych godzinach szczytu.
Wraz z postępem badań nad ich negatywnym wpływem
na sprawność systemów transportowych rośnie świadomość
konieczności ich uwzględnienia w modelach ruchu budowanych w ramach KBR. Wykonywanie prognoz ruchu na
potrzeby prac planistycznych, w których nie uwzględnia się
LOP, może prowadzić do podejmowania błędnych decyzji.
W ich efekcie w skrajnych przypadkach można spodziewać
się raczej pogorszenia warunków ruchu w miastach niż poprawy. Można się tego spodziewać w przypadkach, kiedy
podejmowane decyzje inwestycyjne, w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej, zamiast niwelować występujące LOP
lub zmniejszać dopływ ruchu do nich, będą powodowały, że
do istniejących LOP będzie dopływać jeszcze więcej ruchu
niż obecnie.
W skrajnych przypadkach brak rozpoznania występowania LOP, ich charakterystyki i skali oddziaływania na sąsiednie ulice w wyniku nietrafionych inwestycji drogowych,
może doprowadzić do nakładania się na siebie fal opóźniających występujących LOP i nasilenia się występowania
złych warunków ruchu oraz ich rozprzestrzeniania na większe obszary miasta i dłuższe okresy.
W niniejszym artykule z uwagi na ograniczenia liczby
stron przedstawiono tylko jeden przykład możliwości wykorzystania danych z sondowania pojazdów.
Niemniej jednak już ten jeden przykład świadczy o dużym potencjale korzyści, jakie mogą wiązać się z wykorzystywaniem tych danych w KBR przy wykonywaniu oceny
jakości funkcjonowania systemu drogowego oraz modelowaniu i prognozowaniu ruchu.
Analiza danych z sondowania pojazdów wskazuje, że
mogą one również służyć do poprawiania dokładności makroskopowych symulacyjnych modeli ruchu. Pozyskiwanie
tych danych w szerszym zakresie umożliwi budowanie i kalibrowanie funkcji uzależniających prędkości potoku pojazdów na odcinku od natężenia ruchu (tzw. funkcja „volume-delay”) w sposób dużo bardziej dokładniejszy i efektywniejszy niż z wykorzystaniem wyników tradycyjnych
sposobów pomiarów ruchu.
Uzyskiwane pierwsze wyniki prac w tym temacie napawają optymizmem. W ramach pracy dyplomowej – Wojcie
chowski R. Analiza przydatności danych z systemów sondowania
pojazdów do kalibracji modeli ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej,
maj 2014 r. (promotor dr inż. Tomasz Dybicz) – zbadano przydatność danych z sondowania pojazdów w modelowaniu ruchem oraz opracowano metodę fuzji danych z sondowania
pojazdów z pomiarami natężenia ruchu i jej wykorzystania do
budowy wymienionych powyżej krzywych.
Zaletą metody jest nie tylko większa dokładność budowania krzywych, ale również umożliwia ona zbudowanie
krzywych dla większości odcinków dróg w miastach.
Z uwagi na ogromny nakład pracy i kosztów potrzebnych
do badania prędkości pojazdów metodami tradycyjnymi
funkcje oporu są budowane sporadycznie dla niewielkiej
liczby odcinków. Na podstawie subiektywnych kryteriów
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wyniki są uogólniane na pozostałe odcinki dróg. Z uwagi
na to prędkości pojazdów na odcinkach dróg w symulacyjnych makroskopowych modelach ruchu w małym stopniu
odzwierciedlają rzeczywiste prędkości pojazdów. Opraco
wanie krzywych dla znacznie większej liczby odcinków
dróg niż jest stosowane w obecnej praktyce inżynierskiej,
niewątpliwie przyczyni się do znacznego wzrostu dokładności modelowania i prognozowania ruchu dla obszarów
mocno obciążonych ruchem drogowym. Wykorzystywanie
dane z sondowania pojazdów umożliwi również wyznaczanie swobodnych prędkości pojazdów oraz prędkości minimalnych na wszystkich odcinkach objętych modelowaniem
ruchu.
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Uwarunkowania reprezentatywności
badań marketingowych preferencji
i zachowań transportowych mieszkańców
na przykładzie Gdyni1

Streszczenie. Badania preferencji i zachowań komunikacyjnych
mieszkańców powinny być reprezentatywne. W artykule przedstawiono podstawowe uwarunkowania ich reprezentatywności,
koncentrując się na określonych problemach metodologicznych
i organizacyjnych. W celu uzyskania reprezentatywnych wyników
badań należy zastosować losowy dobór próby. Najwyższą efektywnością statystyczną cechują się próby warstwowe. Prawidłowe przeprowadzenie doboru losowego warstwowego napotyka na barierę
uzyskania odpowiedniej listy badanej populacji, z której odbyłoby
się losowanie. Mając na uwadze problemy związane z pozyskaniem
próby losowej w drodze losowania z listy ludności, do doboru próby
wykorzystuje się technikę random route. Istnieją jednak wątpliwości
co do możliwości uzyskania reprezentatywnej próby w wyniku jej
zastosowania. Z punktu widzenia reprezentatywności badań preferencji i zachowań transportowych mieszkańców fundamentalne
znaczenie ma też wybór metody badawczej. Ze względu na obszerność i złożoność problematyki tych badań, odpowiednią metodą jest
wywiad indywidualny. W jej stosowaniu występują jednak określone problemy. Problemem w badaniach preferencji i zachowań
transportowych mieszkańców jest też zakres uwzględnienia podróży
pieszych. Cenne doświadczenie w dążeniu do uzyskania reprezentatywności badań preferencji i zachowań transportowych mieszkańców ma Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. W praktyce
realizacji badań przez tę jednostkę występują konkretne problemy.
Istnieje możliwość zmniejszenia skutków występowania określonych
problemów w drodze odpowiedniej współpracy organizatora badań
z zatrudnioną przez niego firmą badawczą.
Słowa kluczowe: badania marketingowe, reprezentatywność, preferencje i zachowania transportowe

Wprowadzenie
Prawidłowe organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w miastach wymaga systematycznego
prowadzenia badań marketingowych w zakresie preferencji i zachowań transportowych mieszkańców. W celu uzyskania wiarygodnych informacji w wyniku tych badań, na
podstawie których podejmowane są ważne decyzje, należy
dążyć do zapewnienia im reprezentatywności. Dążenie do
jej osiągnięcia powoduje określone problemy metodologiczne i organizacyjne. Przezwyciężenie niektórych z nich
staje się, pod wpływem oddziaływania uwarunkowań zewnętrznych, coraz trudniejsze.
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Identyfikacja problemów związanych z dążeniem
do uzyskania reprezentatywności badań preferencji
i zachowań transportowych mieszkańców
W celu uzyskania reprezentatywnych wyników badań
marketingowych należy zastosować losowy dobór próby.
„Dobór losowy próby jest to taki sposób doboru jednostek
z listy badanej populacji, gdzie przypadek losowy decyduje
o tym, która jednostka zostanie dobrana”2.
Metody doboru prób losowych mają charakter obiektywny, wolny od czynników intencjonalnych. Obiektywizm jest
warunkiem koniecznym posługiwania się wnioskowaniem
statystycznym. Mechanizm doboru losowego musi być wolny od czyjejkolwiek ingerencji. Osoba wylosowana do próby
nie może być zastąpiona inną. Żadna z wylosowanych osób
nie może być pominięta podczas realizacji badania3.
Na ogół najwyższą efektywnością statystyczną cechują
się próby warstwowe. Wykazują one najmniejszy standardowy błąd oceny. Próby warstwowe o najwyższej efektywności statystycznej uzyskuje się, gdy warstwy są możliwie
najbardziej jednorodne4.
W przypadku badań marketingowych preferencji i zachowań transportowych mieszkańców największą reprezentatywność próby osiąga się, stosując dobór losowy warstwowy, w którym warstwami są płeć, wiek i jednostka admi
nistracyjna lub funkcjonalna miasta (dzielnica, względnie
osiedle).
Prawidłowe przeprowadzenie doboru losowego warstwowego napotyka na barierę trudności lub wręcz niemożliwości uzyskania odpowiedniej listy badanej populacji,
z której odbyłoby się losowanie. Otrzymanie zgody na skorzystanie z urzędowego wykazu ewidencji ludności nie rozwiązuje problemu, ponieważ w wykazie tym znajdują się
liczne odstępstwa od stanu faktycznego związane z częstą
rozbieżnością miejsca zameldowania i miejsca faktycznego
zamieszkania. W rezultacie na liście znajdują się osoby, których nie osiągnie się na etapie zbierania danych, co ogranicza reprezentatywność wyników badań. Dotarcie w trakcie
badań do wylosowanych jednostek utrudniają ponadto:
2
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• niemożliwość uzyskania informacji o imionach i na-

zwiskach wylosowanych jednostek ze względu na
ochronę danych osobowych,
• ograniczona dostępność większości mieszkań,
• styl życia mieszkańców powodujący częste i długotrwałe przebywanie poza domem,
• niechęć mieszkańców do udziału w badaniach znajdująca odzwierciedlenie w częstych odmowach przyjęcia badacza.
Oddziaływanie przedstawionych czynników dodatkowo
uniemożliwia pełne zastosowanie próby i tym samym ogranicza reprezentatywność wyników badań.
Mając na uwadze problemy związane z pozyskaniem
próby losowej do badań w drodze losowania z listy ludności
oraz z jej stosowaniem, poszukuje się innego sposobu doboru respondentów, który można by uznać za reprezentatywny. Jako sposób taki stosuje się w praktyce technikę ustalonej ścieżki (random route), w której schemat doboru składa
się z dwóch faz. W pierwszej losowane są adresy, od których
rozpoczyna się realizację ścieżki random route. W drugiej fazie badacz, startując w wylosowanym punkcie, przemieszcza się po ulicach w ściśle określony sposób i dobiera mieszkania, w których poszukuje respondentów spełniających
określone wymagania kwotowe, z reguły w zakresie płci
i wieku. Dobór mieszkań odbywa się według określonej
procedury. Procedura ta obejmuje regułę wyboru mieszkania, w domu wielorodzinnym lub jednorodzinnym, oraz
regułę wyboru osoby w mieszkaniu. Przy doborze mieszkania obowiązuje zazwyczaj zasada prawej ręki. Podana w regule liczba wyznacza wylosowane mieszkanie.
Problemem w technice random route jest wylosowanie
punktów startowych. W tym celu konieczne jest dysponowanie wykazem adresów. Odpada natomiast problem obecności odpowiedniego respondenta pod wylosowanym adresem, ponieważ w punkcie startowym badania nie przeprowadza się. Powstaje jednak pytanie, w jakim stopniu
badacz, poruszając się po wyznaczonej ścieżce i wybierając
adresy według wyznaczonego algorytmu, jest w stanie zastosować próbę, którą będzie można uznać za wystarczająco reprezentatywną. Można mieć daleko idące wątpliwości
co do osiągnięcia takiego efektu w przypadku badań preferencji i zachowań komunikacyjnych, ponieważ respondenci, których łatwiej zastać w domu, mogą charakteryzować
się inną specyfiką w tym zakresie niż ci, którzy są trudno
osiągalni.
Aby dobór próby zachował atrybut losowości, wybór
każdego mieszkania musi być obiektywny, czyli dokonany
ściśle według reguł. Oznacza to, że dowolny ankieter wysłany w teren, w tym kontroler badań, powinien wybrać do
próby to samo mieszkanie. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, to próba nie ma losowego charakteru5.
Z punktu widzenia reprezentatywności badań preferencji i zachowań transportowych mieszkańców miast fundamentalne znaczenie ma nie tylko dobór respondentów, ale
5
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także wybór metody badawczej. W literaturze przedmiotu
w podstawowej klasyfikacji metod zbierania danych ze źródeł pierwotnych wyodrębnia się metody6:
• sondażowe,
• pozasondażowe,
• eksperyment.
Do badania preferencji i zachowań transportowych
mieszkańców adekwatną metodą jest sondaż, polegający na
tym, że zadaje się pytania pisemnie lub ustnie bez lub w ramach kontaktu bezpośredniego. Problemem jest więc wybór formy sondażu, która zapewni uzyskanie od respondenta wiarygodnych danych. Decydując się na wybór określonej formy, trzeba wziąć pod uwagę złożoność i obszerność
tematyki badań.
Jeżeli dąży się do uzyskania kompleksowych danych
charakteryzujących preferencje i zachowanie transportowe
mieszkańców miast, to trzeba zadać respondentowi od 30
do 40 pytań, wśród których znajdują się pytania wymagające wyboru najważniejszych elementów spośród kilku wymienionych, czy też identyfikacji określonych faktów z minionego okresu na zasadzie dokonania jego fotografii.
Można uznać, że ze względu na obszerność i złożoność tematyki badań preferencji i zachowań transportowych
mieszkańców miast odpowiednią formą badawczą jest wywiad indywidualny. Badacz, przeprowadzając wywiad, jest
w stanie kontrolować udzielanie odpowiedzi przez respondenta oraz może pomóc, wyjaśniając mu nieznane pojęcia
czy też ścieżkę poruszania się po kwestionariuszu.
Z wyborem wywiadu indywidualnego wiążą się jednak
określone problemy, które można sprowadzić do:
• pokonania niechęci respondenta do udziału w czasochłonnym i niełatwym badaniu, wymagającym koncentracji na określonych zagadnieniach badawczych;
• zapewnienia odpowiedniego przeprowadzenia wywiadu w terenie przez badacza;
• zdecydowania się na określoną formę zapisu danych
przez badacza w trakcie przeprowadzania wywiadu.
Problemem w badaniach preferencji i zachowań transportowych mieszkańców jest też zakres uwzględnienia podróży pieszych przy ustalaniu ruchliwości i podziału podróży pomiędzy poszczególne sposoby ich realizacji. Skala
przemieszczeń pieszych jest ściśle uzależniona od struktury
funkcjonalno-przestrzennej miasta.
„Władze lokalne dążą (…) do opracowania strategii
mogących stanowić bodziec do przechodzenia na bardziej
ekologiczne i zrównoważone rodzaje transportu, takie jak
przemieszczanie się pieszo (…)”7.
Wzrost udziału podróży pieszych w podziale zadań
transportowych miasta uznawany jest za jedno z najbar6
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dziej efektywnych ekonomicznie, społecznie i środowiskowo rozwiązań. Precyzyjne określenie udziału podróży pieszych nastręcza poważnych trudności metodologicznych
i organizacyjnych. Sama definicja podróży pieszej nie jest
jednoznaczna i różnie pojmowana w zależności od konkretnego kraju i przyjętej procedury badawczej. Ponadto przemieszczenia piesze towarzyszą właściwie każdej formie podróży zmechanizowanej (samochodem osobowym, rowerem, transportem zbiorowym). Z reguły są one dokonywane
na krótkie odległości. Ich udział w liczbie podróży ogółem
może być wysoki, ale w wymiarze pasażerokilometrów jest
znacznie niższy niż w przypadku zmechanizowanych form
podróżowania.
Przykładowo, w Wielkiej Brytanii uwzględnia się przemieszczenia piesze pod warunkiem jednak, że odbywały się
one na dystansie minimum 1 mili (1609 metrów) lub trwały co najmniej 20 minut8.

Doświadczenia Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
w drodze do uzyskania reprezentatywności badań
preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni we współpracy
z Uniwersytetem Gdańskim systematycznie prowadzi
badania marketingowe pn. „Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni”. Dążąc do uzyskania
reprezentatywności, próba obejmuje każdorazowo 1%
mieszkańców w wieku 16–75 lat, wybranych w drodze
doboru losowego, warstwowego. Wykorzystywana jest
metoda wywiadu indywidualnego w gospodarstwach domowych. Badania w latach 1996–2010 realizowane były
co dwa lata. Względy techniczne, wynikające ze stosowania procedur określonych Prawem zamówień publicznych, spowodowały, że ostatnia tura badań odbyła się
w 2013 roku9.
Konieczność stosowania procedur Prawa zamówień publicznych wynika z formy organizacyjno-prawnej Zarządu
Komunikacji Miejskiej w Gdyni. W przypadku badań preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdyni,
ze względu na wartość zamówienia, właściwy jest tryb
przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest
usługa zrealizowania określonej liczby wywiadów według
ściśle określonej metodologii. Zamówienie nie obejmuje
czynności redukcji, kodowania i analizy danych, które wykonywane są przez ZKM we własnym zakresie.
Zastosowanie przez ZKM w przetargu głównie kryteriów cenowych dało niepożądany efekt w postaci złożenia
niedoszacowanych kosztowo ofert przez niewielkie i niedoświadczone firmy. Sytuacja ta skłoniła ZKM do znacznego zwiększenia wymogów związanych z doświadczeniem oferentów składających oferty w przetargu na badania preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców
Gdyni.
8
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Technical Report. NatCen Social Research, London 2013, s. 20–21.
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Czynnikami uniemożliwiającymi przeprowadzenie badań preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców
Gdyni na wymaganym poziomie jakościowym przez niedoświadczone firmy okazały się:
• zastosowanie metody wywiadu indywidualnego pogłębionego przeprowadzanego w domach mieszkańców;
• złożoność kwestionariusza obejmującego 40 pytań,
z których część wymaga głębszego zastanowienia lub
przypomnienia sobie określonych faktów przed
udzieleniem odpowiedzi;
• konieczność zrealizowania badań na próbie losowej
wybranej z bazy PESEL;
• obwarowanie sposobu realizacji badania licznymi
kryteriami jakościowymi, bezwzględnie przez ZKM
egzekwowanymi;
• poddanie firmy przeprowadzającej badanie stałej
kontroli, miedzy innymi przez obowiązek codziennego zdawania kwestionariuszy, które są następnie na
bieżąco szczegółowo sprawdzane przez reduktorów
ZKM.
Jak pokazuje praktyka, warunkiem właściwego przeprowadzenia badania jest zatrudnienie przez wykonawcę
do jego realizacji odpowiednio dobranych ankieterów oraz
posiadanie środków na jego sfinansowanie przed uzyskaniem wynagrodzenia od zamawiającego. Praca ankieterów
jest jednym z najistotniejszych czynników, mających wpływ
na jakość zebranych w badaniach marketingowych danych.
Bardzo wiele zależy od ich podejścia do pracy, determinacji,
dociekliwości, posiadanych cech interpersonalnych oraz
uczciwości.
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, organizując
obowiązkowe szkolenia dla ankieterów, informuje o stosowanych przez siebie formach kontroli oraz podkreśla, iż
każdy z uczestników badań zostanie niejednokrotnie sprawdzony. Pomimo tego występują następujące odstępstwa od
prawidłowej pracy ankieterów:
• wypełnienie całego kwestionariusza wywiadu przez
ankietera bez kontaktu z respondentem;
• uzupełnienie przez ankietera stwierdzonych przez
ZKM braków w zdanym wcześniej kwestionariuszu
bez ponownego kontaktu z respondentem;
• przeprowadzenie wywiadu z inną osobą w tym samym lub innym gospodarstwie domowym, zamiast
z wytypowanym respondentem;
• zadanie respondentowi jedynie kilku pytań i samodzielne wypełnianie reszty kwestionariusza;
• pominięcie wariantowych pytań, które należy zadać
danemu respondentowi ze względu na wcześniej udzie
lone odpowiedzi;
• nieuszeregowanie odpowiedzi wg skali ważności,
w pytaniach, w których należy to zrobić;
• zaznaczenie sprzecznych odpowiedzi, świadczących
o braku logiki i konsekwencji w odpowiedziach respondenta.
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Odstępstwa od prawidłowej pracy ankieterów ZKM
stwierdza, stosując następujące instrumenty kontroli:
• technikę „tajemniczego klienta” – na listach respondentów dodatkowo umieszczani są pracownicy ZKM
oraz inne przeszkolone w kierunku kontroli badań
marketingowych osoby, sprawdzające poprawność
realizacji wywiadu;
• kontrolę w terenie – kontrolerzy odwiedzają respondentów pod adresami odnotowanymi przez ankieterów jako te, w których zrealizowano badanie i wypytują mieszkańców, czy ankieter ich odwiedził, z kim i w
jaki sposób przeprowadził badanie, ile zajął czasu itp.;
• bieżącą redukcję i kodowanie wywiadów w elektronicznych bazach danych – doświadczony reduktor,
znający specyfikę funkcjonowania gdyńskiej komunikacji miejskiej, jest w stanie dość łatwo wychwycić
nieprawdziwe dane.
Metodologia badań preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdyni wymaga od ankieterów determinacji w docieraniu do respondentów. Często konieczne
jest wielokrotne odwiedzenie tych samych adresów w celu
zastania wylosowanego respondenta. Niezbędna jest także
odporność psychiczna ankieterów, ponieważ zdarzają się
niemiłe, a nawet niebezpieczne sytuacje.
Zatrudnianie ankieterów zdeterminowanych w docieraniu do wylosowanych respondentów, jest w przypadku badań preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców
Gdyni istotne, ponieważ trudności z uzyskaniem adekwatnej do rzeczywistości listy badanej populacji jest coraz trudniejsze. Zwiększa się liczba osób zameldowanych pod danym adresem, a faktycznie mieszkających w innym miejscu. W badaniach przeprowadzonych w 2013 roku osoby
te stanowiły około 10% wylosowanych respondentów.
Zwiększyło to znacznie konieczność korzystania z tzw. list
rezerwowych, czyli przeprowadzania wywiadów z wylosowanymi osobami o tej samej płci i w tym samym przedziale
wiekowym, zamieszkałymi w bezpośrednim sąsiedztwie
wylosowanych respondentów, co obniża reprezentatywność
badań.
Istotna jest także skuteczność w przekonywaniu respondenta do udzielenia wywiadu. Z tego względu ważny
jest odpowiedni system wynagradzania ankieterów, motywujący ich do osiągania jak najwyższego wskaźnika realizacji listy podstawowej. Firma badawcza powinna zatem
być zainteresowana wysokim poziomem tego wskaźnika
i dysponować odpowiednim budżetem, do motywowania
ankieterów. Sytuacja, w której firmy badawcze konkurują
w przetargach za pomocą kryterium cenowego, znacznie
to utrudnia.
W badaniach preferencji i zachowań komunikacyjnych
mieszkańców Gdyni problemem są też przypadki realizowania wywiadów z osobami zameldowanymi pod wylosowanym adresem przy okazji ich incydentalnego pobytu na
miejscu (np. podczas odwiedzin rodziny). Osoby te, na co
dzień nie podróżując po Gdyni, nie mają zdania w większości kwestii poruszanych w wywiadzie. Innym problemem
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jest nie uwzględnianie w próbie osób mieszkających
w Gdyni, jednak zameldowanych gdzie indziej. Ich preferencje i zachowania oraz wyrażone przez nich opinie są
znacznie bardziej istotne niż osób zameldowanych na stałe
przebywających poza Gdynią.
Podstawowym celem badań preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców jest opracowanie strategii
kształtowania rynku zmierzającej do utrzymania dotychczasowych pasażerów i pozyskania nowych. Do opracowania takiej strategii niezbędne jest określenie podziału zadań
przewozowych pomiędzy transport zbiorowy i indywidualny oraz czynników determinujących ten podział10.
W badaniach preferencji i zachowań komunikacyjnych
mieszkańców Gdyni podział zadań przewozowych ustala
się na podstawie identyfikacji wszystkich podróży zrealizowanych przez respondentów w dniu poprzedzającym badanie, czyli tzw. fotografii dnia (z reguły bada się dzień powszedni szkolny). Na rysunku 1 przedstawiono wzór pytań
służących temu pomiarowi, które mają być wykorzystane
w badaniu w 2015 roku.
Zaprezentowane narzędzie pomiarowe pozwala ponadto na wyznaczenie:
• więźby podróży,
• podstawowych celów podróży,
• dobowego rozkładu podróży (w tym szczytów przewozowych),
• liczby przejazdów poszczególnymi środkami transportu,
• wskaźników bezpośredniości podróży,
• wskaźników ruchliwości mieszkańców (średniej liczby podróży w ciągu dnia),
• wykorzystywanych linii transportu zbiorowego z podziałem na operatorów,
• typów i nominałów biletów wykorzystywanych w podróżach transportem zbiorowym.
Uzyskanie właściwych danych dotyczących podróży
sprawia wiele problemów. Ich pozyskanie wymaga z jednej
strony poprawnego, dokładnego i umiejętnego przeprowadzenia wywiadu przez ankietera, a drugiej chęci współpracy
(ujawnienia danych dotyczących podróży) i zrozumienia
istoty pytania przez respondenta. Do najczęściej występujących czynników, które zniekształcają dane dotyczące wykonanych przez respondentów podróży, należą:
• brak wystarczającej dociekliwości ankieterów – szybkie i pobieżne zadawanie pytania skutkować może
występowaniem błędów oraz uzyskiwaniem danych
jedynie na temat części podróży;
• brak ogólnej wiedzy ankieterów dotyczącej lokalnego
transportu publicznego oraz słaba znajomość Obszaru
Metropolitalnego Trójmiasta – zmniejsza to możliwość
szczegółowego przeprowadzenia i kontrolowania wywiadu (wyłapywania ewentualnych błędów) w zakresie
zrealizowanych przez respondenta podróży;
10

Transport miejski. Ekonomika i organizacja, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 284.
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Rys.1. Przykładowe pytania kwestionariuszowe służące badaniu zrealizowanych podróży.

Źródło: materiały Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

• niechęć do podawania przez respondentów danych

o charakterze „wrażliwym”, za które uważane mogą
być informacje o zrealizowanych podróżach;
• trudności z przypomnieniem sobie przez respondentów wszystkich danych dotyczących zrealizowanych
podróży (problem wynika z upływu czasu od ich zrealizowania);
• trudności z określeniem przez respondenta niektórych danych dotyczących zrealizowanych podróży,
np. emitenta wykorzystanego w środku transportu
zbiorowego biletu, nazwy ulicy będącej celem podróży (problem wynikać może z braku wiedzy w tym
zakresie);
• trudności z właściwym zrozumieniem pytania przez
respondentów (np. problem ze zrozumieniem pojęć
„podróż”, „przejazd”, „relacja drzwi–drzwi”), skutkujące podawaniem błędnych parametrów podróży
(problem może wynikać z nieumiejętnego wytłumaczenia zagadnień przez ankietera).

Wymienione czynniki mogą w efekcie spowodować, iż
zebrane dane będą błędne lub niepełne. Niektóre błędy jest
w stanie skorygować doświadczony reduktor na etapie redukcji danych. Istotniejszy problem stanowi nie uzyskiwanie przez ankieterów określonych danych. Przeprowadzane
przez ZKM egzaminy dla ankieterów oraz działania kontrolne wielokrotnie pokazywały, iż brak dociekliwości ankieterów skutkować może odnotowywaniem w kwestionariuszu jedynie części podróży zrealizowanych przez respondenta w dniu poprzedzającym badanie.
Przykładem może być sytuacja, w której ankieter zapytał
respondenta, czy ten jechał dzień wcześniej do pracy i z powrotem, po czym po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej
i zanotowaniu parametrów tych podróży przeszedł do następnego pytania. W efekcie zapisane zostały dwie podróże,
podczas gdy respondent, który poprawnie odpowiedział na
pytanie zadane w zaprezentowanej formie, mógł wykonać
w dniu poprzedzającym badanie jeszcze dwie podróże służbowe w godzinach pracy oraz dwie podróże w celach osobistych
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w godzinach wieczornych. W takim przypadku badanie wykazałoby zaledwie jedną trzecią podróży respondenta.
Opisane powyżej problemy z uzyskaniem prawidłowych
i pełnych danych dotyczących podróży mieszkańców Gdyni
można sklasyfikować jako tzw. błędy obserwacji. Błędy obserwacji pojawiają się, ponieważ elementy próby podają
wartości nieścisłe. W przypadku tych błędów można nawet
nie być świadomym istnienia problemu. Samo pojęcie błędu obserwacji opiera się na założeniu, że rzeczywiście istnieje jakaś „prawdziwa” wartość zmiennej lub zmiennych.
Błąd obserwacji jest więc po prostu różnicą między podaną
wartością a wartością prawdziwą. Wykrycie błędu obserwacji stawia prowadzącego badanie w niewygodnej pozycji,
kiedy powinien znać właśnie tę wielkość, którą ma oszacować11. W przypadku ustalania zachowań komunikacyjnych
mieszkańców Gdyni trudno stwierdzić, których parametrów podróży błędy te dotyczą oraz jakie mogą wynikać
z nich odchylenia pomiaru. W związku z tymi błędami
wskaźniki ruchliwości, uzyskane w drodze badań marketingowych, mogą być niższe od faktycznych.
Problem tzw. błędów obserwacji także wskazuje na to, iż
kluczową rolę z punktu widzenia wiarygodności ostatecznych
wyników badań odgrywają właściwie dobrani ankieterzy.
Indywidualne predyspozycje każdego z badaczy oraz jego zaangażowanie w zbieranie danych determinują jakość danych.
Odpowiednio dobrany i przeszkolony ankieter jest w stanie
ograniczyć wystąpienie tzw. błędów obserwacji przez:
• wielokrotne dopytywanie „czy jeszcze gdzieś podróżował i czy zatrzymał się po drodze w podróży w określonym celu?”;
• posiadanie podstawowej wiedzy dotyczącej specyfiki
lokalnego transportu zbiorowego i układu komunikacyjnego danego obszaru, pozwalającej na swobodne prowadzenie wywiadu, dopytywanie respondenta
oraz eliminację błędnych odpowiedzi na etapie pozyskiwania danych;
• zadawanie przez ankietera pytań pomocniczych w przypadku problemów respondenta z przypomnieniem
sobie wszystkich danych dotyczących zrealizowanych
podróży oraz problemów z określeniem pewnych danych spowodowanych brakiem wiedzy;
• informowanie respondenta o różnych możliwościach
w zakresie biletów, w razie wątpliwości, umiejętne
wpisanie do kwestionariusza wywiadu podawanych
danych w taki sposób, aby osoba dokonująca ich redukcji była w stanie je skorygować;
• umiejętność takiego zadania pytania przez ankietera,
aby dany respondent je zrozumiał, wytłumaczenie zagadnień oraz pojęć w prosty sposób, „prowadzenie
respondenta za rękę”.

Podsumowanie
W badaniach preferencji i zachowań transportowych
mieszkańców powstają określone problemy metodologiczne i organizacyjne utrudniające uzyskanie w pełni reprezen11

G. A. Churchill, op.cit., s. 573.

20

tatywnych danych. Są one związane z doborem próby, sposobem przeprowadzenia badań oraz podejściem do podróży
pieszych. Na podstawie doświadczeń Zarządu Komunikacji
Miejskiej w Gdyni, który badania takie prowadzi systematycznie od 1996 roku, można stwierdzić, że:
• dobór losowy z ewidencji ludności nie pozwala na uzyskanie próby, którą można byłoby skutecznie zastosować, uzyskując w pełni reprezentatywne wyniki;
• określone trudności mogą wynikać z wyboru firmy
badawczej w warunkach konieczności stosowania
Prawa zamówień publicznych;
• ankieterzy zatrudnieni do gromadzenia danych nawet
przez doświadczoną firmę badawczą nie gwarantują
realizacji próby w sposób pozwalający na uzyskanie
w pełni wiarygodnych danych, pomimo intensywnej
kontroli ich pracy przez zlecającego badania;
• najtrudniejsze jest uzyskanie właściwych danych dotyczących zrealizowanych podróży, ponieważ ich pozyskanie wymaga z jednej strony poprawnego, dokładnego i umiejętnego przeprowadzenia wywiadu
przez ankietera, a z drugiej zrozumienia istoty pytania i chęci współpracy (ujawnienia danych dotyczących podróży) przez respondenta.
W związku z planowaną likwidacją obowiązku meldunkowego w Polsce, stosowanie w gdyńskich badaniach dotychczasowej metodologii może okazać się niemożliwe.
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, chcąc dalej regularnie prowadzać badania preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców, stoi więc przed problemem zmiany dotychczasowego sposobu doboru próby. Stosowanym
w praktyce alternatywnym sposobem doboru próby jest
technika random route. Istnieją jednak zasadnicze wątpliwości dotyczące możliwości uzyskania przy jej zastosowaniu
wystarczająco reprezentatywnej próby w badaniach preferencji i zachowań komunikacyjnych.

Literatura

1. Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, red. D. Maison
i A. Noga – Bogomilski, Gdańskie Wydawnictwo Psycho
logiczne, Gdańsk 2007.
2. Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
3. Hebel K., Zmiany preferencji i zachowań transportowych mieszkańców Gdyni w latach 1996–2013, „Transport Miejski
i Regionalny”, 2014, nr 4.
4. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki,
PWE, Warszawa 2002.
5. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Podstawy metodyczne,
PWE, Warszawa 2011.
6. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w miastach”. Bruksela, dnia 17.12.2013 r. COM(2013) 913 final.
7. Materiały Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu
Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
8. Taylor E., Humphrey A., Pickering K., Tipping S., National
Travel Survey 2012. Technical Report. NatCen Social Research,
London 2013.
9. Transport miejski. Ekonomika i organizacja. red. O. Wyszomirski.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

Transport miejski i regionalny 05 2015

Postulaty przewozowe mieszkańców
Gdyni w badaniach marketingowych
na przykładzie bezpośredniości1

Identyfikacja i hierarchizacja postulatów przewozowych
jako procesy badawcze
Identyfikacja polega na samodzielnym wskazaniu przez
respondentów postulatów przewozowych. Okazuje się to
często zadaniem na tyle trudnym, że w praktyce respondentom przedstawia się obszerną listę postulatów wraz
1
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Tabela 1
Hierarchizacja postulatów przewozowych w świetle wyników badań
mieszkańców Gdyni w 2010 r.
Wskazany na
pierwszym
lub drugim,
lub trzecim
miejscu
(% wskazań)

Pozycja
w hierarchii
postulatów
przewozowych

trzecim
miejscu
(% wskazań)

Wprowadzenie
Wymagania dotyczące sposobu zaspokajania potrzeb przewozowych określane są mianem postulatów przewozowych.
Liczba i rodzaje zgłaszanych postulatów przewozowych są
właściwie nieograniczone. Ustaleniu listy postulatów przewozowych poświęcono wiele badań empirycznych oraz wywodów teoretycznych [2].
Badania empiryczne dotyczące postulatów przewozowych, ich identyfikacji i hierarchizacji oraz określenia determinant stanowią element badań preferencji transportowych
mieszkańców miast. Przykładem miasta, w którym badania
takie prowadzone są regularnie, jest Gdynia. Badania realizowane są metodą wywiadu indywidualnego, bezpośredniego, standaryzowanego. Instrumentem pomiarowym jest
kwestionariusz ankiety. Wielkość próby badawczej obejmuje
za każdym razem około 1% mieszkańców miasta, w wieku
16–75 lat. Dla zapewnienia pełnej reprezentatywności próby
stosuje się dobór warstwowy, polegający na podziale populacji na grupy według przedziału wiekowego, płci i dzielnicy
zamieszkania. W obrębie wymienionych w ten sposób grup
dokonuje się doboru protego [3].
W artykule wykorzystano wyniki badań preferencji
transportowych przeprowadzone wśród mieszkańców
Gdyni w 2010 i w 2013 roku.

z wyjaśnieniami i prosi się o wybranie postulatów z listy
lub samodzielne ich określenie. W następnej kolejności respondenci proszeni są o uszeregowanie wskazanych przez
siebie postulatów w kolejności od najmniej do najbardziej
istotnego, czyli o dokonanie hierarchizacji postulatów przewozowych.
W Gdyni, uwzględniając doświadczenia z poprzednich
tur badawczych, w praktyce łączy się identyfikację z hierarchizacją. Respondentów prosi się o wskazanie trzech najistotniejszych dla nich postulatów przewozowych, a następnie uszeregowanie ich od najważniejszego do najmniej
istotnego (od 1 do 3). Pozwala to określić dla każdego postulatu procent wskazań na pierwszym, drugim lub trzecim
miejscu oraz łącznie na pierwszym lub drugim lub trzecim
miejscu. Dopiero na podstawie łącznego udziału w ogólnej
liczbie wskazanych postulatów ustalana jest hierarchia
wszystkich wymienionych postulatów. Możliwe jest zatem
porównanie zmian w hierarchii postulatów przewozowych
oraz struktury ich wskazań na poszczególnych pozycjach
w tej hierarchii. Proces hierarchizacji zobrazowano,
uwzględniając wyniki badań mieszkańców Gdyni z 2010
roku w tabeli 1 oraz badań z 2013 roku w tabeli 2.

Bezpośredniość

29,97

13,82

10,43

18,08

1

Częstotliwość

15,95

19,14

12,81

9,18

4

Dostępność (bliskość przystanku)

14,84

19,29

15,19

16,44

3

Niski koszt

4,71

9,32

9,77

9,18

5

Niezawodność
dojazdu

4,71

7,95

8,30

6,99

6

Postulat
przewozowy

Prędkość

drugim
miejscu
(% wskazań)

Streszczenie. Bezpośredniość jest dla pasażerów najistotniejszym postulatem przewozowym. Stąd wynika potrzeba jej badania. W praktyce przeprowadza się go w ramach badań preferencji transportowych.
W artykule przedstawiono wyniki takich badań przeprowadzonych
w Gdyni w roku 2010 i 2013. Porównanie opinii mieszkańców Gdyni
z dwóch tur badań pozwoliło na wiarygodne sformułowanie wniosków.
Przedstawiono proces hierarchizacji postulatów przewozowych, wskazano rangę bezpośredniości, określono determinanty wpływające na
ocenę bezpośredniości w opinii mieszkańców Gdyni. Zanalizowano także wpływ opinii na temat bezpośredniości na ogólną ocenę transportu
zbiorowego dokonywaną przez pasażerów.
Słowa kluczowe: badania marketingowe, preferencje transportowe,
bezpośredniość przewozu

pierwszym
miejscu
(% wskazań)

Katarzyna Hebel
dr hab., Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego,
e-mail: k.hebel@zkmgdynia.pl

3,59

6,68

8,05

6,11

7

Punktualność

16,66

15,90

17,97

16,84

2

Rytmiczność

1,11

2,18

5,67

3,09

9

Wyczerpująca
informacja

0,20

0,25

1,16

0,54

10

Wygoda

3,69

3,95

8,00

5,11

8

Inne

0,66

0,35

0,76

0,59

-

Brak odpowiedzi

0,46

0,86

1,87

1,06

-

Suma

100

100

100

100

X

Źródło: badania marketingowe Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zarządu
Komunikacji Miejskiej w Gdyni
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Tabela 2
Hierarchizacja postulatów przewozowych w świetle wyników badań
mieszkańców Gdyni w 2013 r.
Wskazany na
pierwszym
miejscu
(% wskazań)

drugim miejscu
(% wskazań)

trzecim miejscu
(% wskazań)

pierwszym
lub drugim,
lub trzecim
miejscu
(% wskazań)

Pozycja
w hierarchii
postulatów
przewozowych

Bezpośredniość

27,65

13,90

13,65

18,40

1

Częstotliwość

16,70

21,55

11,70

16,65

3

Dostępność
(bliskość
przystanku)

12,25

14,10

11,80

12,72

4

Niski koszt

Postulat
przewozowy

Zmiany w ogólnej hierarchii porównano w tabeli 3.
Stabilność hierarchii jest wyraźnie widoczna. Na początkowych miejscach znajdują się postulaty związane z czasem
podróży, czyli bezpośredniość, punktualność i częstotliwość. Na czwartej pozycji znalazła się dostępność, a niski
koszt zajmuje dopiero piątą pozycję. Jeszcze mniej ważne są
niezawodność dojazdu i prędkość. Niżej w hierarchii plasuje się wygoda – na ósmym miejscu. Ostatnią pozycję zajmuje wyczerpująca informacja, którą wyprzedza nawet rytmiczność.
Taka hierarchia postulatów upoważnia do podjęcia pogłębionej analizy przynajmniej podstawowych postulatów
przewozowych.

10,85

10,50

10,25

10,53

5

Niezawodność
dojazdu

5,95

8,05

8,60

7,53

6

Prędkość

5,35

7,60

7,10

6,68

7

Punktualność

16,05

16,70

17,70

16,82

2

Rytmiczność

2,00

2,35

5,30

3,22

9

Wyczerpująca
informacja

0,40

0,55

1,50

0,82

10

Częstotliwość

4

3

Wygoda

2,40

3,40

8,40

4,73

8

Dostępność (bliskość przystanku)

3

4

Niski koszt

5

5

Inne

0,20

0,25

0,35

0,27

-

Brak odpowiedzi

0,20

1,05

3,65

1,63

-

Suma

100

100

100

100

X

Źródło: badania marketingowe Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zarządu Komu
nikacji Miejskiej w Gdyni

Analiza danych prowadzi do wniosku, iż zmiany procentowe wskazań istotności poszczególnych postulatów są
na tyle nieznaczne, że nie powodują zasadniczej zmiany
w hierarchii ogólnej postulatów przewozowych. Nastąpiła
jedynie zmiana w hierarchii dwóch postulatów, tj. częstotliwości i dostępności rozumianej jako bliskość przystanku.
Postulaty te wymieniły się między sobą pozycjami (trzecią
i czwartą). Jednak ranga częstotliwości zmieniła się w większym stopniu, gdyż udział procentowy wskazań tego postulatu za najważniejszy wzrósł o 7,5 punktu procentowego, a dostępności zmniejszył się o 3,7 punktu procentowego.
Jedynym postulatem, którego udział w ogóle nie uległ
zmianie, jest punktualność. Zmiany te przedstawiono na
rysunku 1.

Rys. 1. Zmiany w strukturze wskazań najistotniejszych postulatów przewozowych w Gdyni
w 2010 r. i 2013 r.
Źródło: badania marketingowe Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz
Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
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Tabela 3
Hierarchia postulatów przewozowych w Gdyni w 2010 i 2013 r.
Postulat przewozowy
Bezpośredniość

2010

2013

1

1

Niezawodność dojazdu

6

6

Prędkość

7

7

Punktualność

2

2

Rytmiczność

9

9

Wyczerpująca informacja

10

10

Wygoda

8

8

Źródło: badania marketingowe Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz
Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Determinanty uznania bezpośredniości za najważniejszy
postulat przewozowy w Gdyni
W poszukiwaniu czynników wpływających na uznanie
bezpośredniości za najistotniejszy postulat przewozowy
w opinii respondentów przeprowadzono analizę związku
płci, wieku, statusu społeczno-zawodowego oraz statusu
motoryzacyjnego, a także sposobu podróży z oceną bezpośredniości. Na rysunku 2 porównano zmiany w ocenie
bezpośredniości w zależności od płci w roku 2010 i 2013.
Na podstawie analizy danych można uznać, że płeć stanowi determinantę oceny istotności bezpośredniości. Kobiety
przypisują bezpośredniości ocenę o 10 punktów procentowych większą niż mężczyźni.
Związek wieku z oceną poziomu istotności bezpośredniości dla respondentów w 2010 roku i 2013 roku zaprezentowano na rysunku 3. Można stwierdzić, że różnice w ocenie

Rys. 2. Płeć mieszkańców a bezpośredniość jako najistotniejszy postulat przewozowy w Gdyni
w 2010 i 2013 r.
Źródło: badania marketingowe Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz
Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
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bezpośredniości w zależności od przynależności do określonej grupy wiekowej były w 2010 roku większe niż w 2013.
Przeciętna ocena utrzymała się na tym samym poziomie,
jednak oceny poszczególnych grup wiekowych uległy zmianie. Najbardziej zmieniły się oceny osób w wieku 51–60 lat
(o 3 punkty procentowe) oraz w wieku 41–50 lat (o 2,5
punktu procentowego) W najmniejszym stopniu zmieniły
się oceny istotności bezpośredniości osób najmłodszych
(w wieku 16–20 lat) i najstarszych ( w wieku 71–75 lat).
Związek statusu społeczno-zawodowego z uznaniem
bezpośredniości za najistotniejszy postulat przewozowy zaprezentowano na rysunku 4. Zdecydowanie najistotniejsza
była w obu turach badawczych bezpośredniość dla osób
pracujących. Jej znaczenie rosło. W największym stopniu
zmieniła się ocena bezpośredniości osób niepracujących
(o 3 punkty procentowe), a w najmniejszym uczniów/studentów (zaledwie o 0,07 punktu procentowego).
Status motoryzacyjny mieszkańców i uznanie bezpośredniości za najistotniejszy postulat przewozowy porównano na rysunku 5. Widocznie wyraźny jest związek oceny
bezpośredniości i statusu motoryzacyjnego mieszkańców
Gdyni. Osoby z gospodarstw domowych z samochodem
osobowym przypisują ponad dwukrotnie większe znaczenie
bezpośredniości niż osoby z gospodarstw domowych bez
samochodów osobowych. Największe znaczenie przywiązują do bezpośredniości główni użytkownicy samochodów
osobowych. Wzrasta udział takich ocen w tej grupie.
Związek sposobu podróży z uznaniem bezpośredniości
za najistotniejszy postulat przewozowy analizowano na
podstawie danych z rysunku 6. Wzrósł udział wskazań na
bezpośredniość jako najistotniejszy postulat przewozowy
przez osoby podróżujące zawsze samochodem osobowym
lub przeważnie samochodem osobowym (po 3 punkty procentowe). Natomiast w opinii osób podróżujących zawsze
transportem zbiorowym lub przeważnie transportem zbiorowym zmniejszyła się istotność bezpośredniości (odpowiednio o 3 punkty procentowe i 1,5 punktu).
Za determinanty uznawania bezpośredniości za najistotniejszy postulat można uznać status motoryzacyjny i społeczno-zawodowy, a także w mniejszym stopniu płeć i wiek
respondentów i sposób realizacji przez nich podróży.
Zmienia się jednak ich wpływ na ocenę bezpośredniości
w kolejnych latach badań.

Bezpośredniość jako najlepiej i najgorzej realizowany
postulat przewozowy w Gdyni
Poza wskazaniem najistotniejszych postulatów przewozowych w badaniach gdyńskich respondenci proszeni są
o wskazanie najlepiej i najgorzej realizowanych postulatów.
Bezpośredniość znalazła się wśród najlepiej realizowanych
postulatów przewozowych, ale również wśród najgorzej realizowanych, i to zarówno w 2010 roku, jak i w 2013. Udział

Rys. 3. Wiek mieszkańców a bezpośredniość jako najistotniejszy postulat przewozowy
w Gdyni w 2010 i 2013 r.

Źródło: badania marketingowe Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zarządu
Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Rys. 4. Status społeczno-zawodowy mieszkańców a bezpośredniość jako najistotniejszy postulat przewozowy w Gdyni w 2010 i 2013 r.

Źródło: badania marketingowe Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zarządu
Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Rys. 5. Status motoryzacyjny mieszkańców a bezpośredniość jako najistotniejszy postulat
przewozowy w Gdyni w 2010 i 2013 r.

Źródło: badania marketingowe Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zarządu
Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Rys. 6.
Sposób podróży mieszkańców a punktualność jako najistotniejszy
postulat przewozowy w Gdyni w 2010 i 2013 r.
Źródło: badania marketingowe Katedry Rynku Transportowego
Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
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Tabela 4
Bezpośredniość jako najistotniejszy postulat przewozowy
a ocena ogólna transportu zbiorowego w Gdyni w 2010 i 2013 r.
(liczba wskazań)
Ocena

2010

2013

Bardzo dobra

203

361

Dobra

695

584

Dostateczna

57

43

Niedostateczna

Rys. 7. Bezpośredniość jako najlepiej i najgorzej oceniany postulat przewozowy w Gdyni
w 2010 r. i 2013 r.
Źródło: badania marketingowe Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zarządu
Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

7

7

Brak zdania

109

109

Suma

1071

1104

Źródło: badania marketingowe Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz
Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

procentowy wskazań bezpośredniości jako najlepiej realizowanego postulatu w obu turach badawczych był podobny.
Zmniejszył się natomiast udział wskazań bezpośredniości
jako najgorzej realizowanego postulatu przewozowego (o 2,8
punktu procentowego). Jednak faktu, że za najlepiej realizowany postulat przewozowy uznaje bezpośredniość 17%
respondentów, nie można uznać za satysfakcjonujący (rys. 7).

Bezpośredniość a ocena transportu zbiorowego
W badaniach gdyńskich respondentów proszono także
o wystawienie ogólnej oceny transportowi zbiorowemu
w tradycyjnej skali ocen szkolnych tj. od bardzo dobrej do
niedostatecznej. Średnia ocena wzrosła. W 2010 roku wynosiła 4,18, a w 2013 – 4,27.
Analizę związku pomiędzy uznaniem bezpośredniości za
najistotniejszy postulat przewozowy a oceną ogólną transportu zbiorowego przeprowadzono na podstawie danych
w tabeli 4 i na rysunku 8.
Osoby wskazujące na dowolnym (pierwszym, drugim
lub trzecim) miejscu bezpośredniość jako najistotniejszy
postulat przewozowy oceniały transport zbiorowy w Gdyni
dobrze i bardzo dobrze, przy czym wzrósł udział osób oceniających transport zbiorowy bardzo dobrze (19% w 2010 r.
i 33% w 2013 r.).
Osoby uznające bezpośredniość za najlepiej realizowany
postulat przewozowy (tabela 5 i rysunek 9) najczęściej oceniały transport zbiorowy dobrze i bardzo dobrze (łącznie
89% tych osób w 2010 i w 2013 r.). Zmianie uległy jednak
proporcje tych ocen, ponieważ ocen bardzo dobrych w 2010
roku było 22% , podczas gdy w 2013 roku – 34%.
Zmniejszył się o 40% udział osób uznających bezpośredniość za najgorzej realizowany postulat przewozowy.
Osoby uznające bezpośredniość za najgorzej realizowany
postulat przewozowy (tabela 6 i rysunek 10) najczęściej
oceniały dobrze transport zbiorowy (68% w 2010 i 58%
w 2013 r.). Warto podkreślić, że wśród osób uznających
bezpośredniość za najgorzej realizowany postulat, 23%
przyznało transportowi zbiorowemu ocenę bardzo dobrą
w 2010 roku , a w 2013 – nawet 34% osób.
Ocena bezpośredniości, w tym uznanie jej za najistotniejszy postulat przewozowy oraz za najlepiej lub najgorzej realizowany postulat, w znaczącym stopniu wpływa na ogólną
ocenę transportu zbiorowego w opinii mieszkańców Gdyni.
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Rys. 8. Bezpośredniość jako najistotniejszy postulat przewozowy a ocena ogólna transportu
zbiorowego w Gdyni w 2010 i 2013 r. (liczba wskazań)
Źródło: badania marketingowe Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zarządu
Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Tabela 5
Bezpośredniość jako najlepiej realizowany postulat przewozowy
a ocena ogólna transportu zbiorowego w Gdyni w 2010 i 2013 r.
(liczba wskazań)
Ocena

2010

2013

Bardzo dobra

52

79

Dobra

155

128

Dostateczna

11

12

Niedostateczna

1

0

Brak zdania

13

12

Suma

232

231

Źródło: badania marketingowe Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz
Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Rys. 9. Bezpośredniość jako najlepiej realizowany postulat przewozowy a ocena ogólna
transportu zbiorowego w Gdyni w 2010 i 2013 r. (liczba wskazań)
Źródło: badania marketingowe Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zarządu
Komunikacji Miejskiej w Gdyni
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Tabela 6
Bezpośredniość jako najgorzej realizowany postulat przewozowy
a ocena ogólna transportu zbiorowego w Gdyni w 2010 r. i 2013 r.
(liczba wskazań)
Ocena

2010

2013

Bardzo dobra

31

28

Dobra

94

48

Dostateczna

6

4

Niedostateczna

1

0

Brak zdania

5

3

137

83

Suma

Źródło: badania marketingowe Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz
Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Rys. 10. Bezpośredniość jako najgorzej realizowany postulat przewozowy a ocena ogólna
transportu zbiorowego w Gdyni w 2010 r. i 2013 r. (liczba wskazań)

Źródło: badania marketingowe Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zarządu
Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Kierunki zmian w ofercie przewozowej postulowane
przez mieszkańców Gdyni
Dążąc do realizacji postulatów przewozowych zgłaszanych przez mieszkańców Gdyni w badaniach marketingowych, systematycznie wprowadza się zmiany w ofercie
przewozowej.
Zwiększana jest także bezpośredniość połączeń.
Wykorzystuje się w tym celu także sugestie mieszkańców.
Nie jest możliwe skonsultowanie w ramach badań preferencji transportowych wszystkich szczegółowych rozwiązań, ale raczej wyznaczenie ogólnych założeń. Mieszkańcy
są zatem pytani czy w podróżach międzydzielnicowych
oczekują bezpośredniego połączenia o niskiej częstotliwości (ponad 15 min), czy też połączenia z przesiadkami
o wysokiej częstotliwości (do 10 min). Uzyskane w 2010
i 2013 r. opinie mieszkańców Gdyni przedstawiono w tabeli 7.
Tabela 7
Oczekiwania mieszkańców Gdyni wobec standardu połączeń
międzydzielnicowych w 2010 i 2013 r. (% wskazań)
Wariant odpowiedzi

2010

2013

Połączenie bezpośrednie o niskiej częstotliwości (ponad 15 min)

73,42

70,90

Połączenie z przesiadkami o wysokiej częstotliwości (do 10 min)

15,70

18,15

Trudno powiedzieć

10,89

10,95

100,00

100,00

Razem

Źródło: badania marketingowe Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz
Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Fot. 1.
Plakat informujący mieszkańców
o badaniach preferencji w 2015

Podsumowanie
Postulaty przewozowe są analizowane w ramach badań marketingowych prowadzonych w Gdyni regularnie, dlatego
możliwe jest ustalenie zmian w ich identyfikacji i hierarchizacji. Hierarchia postulatów przewozowych w Gdyni jest
stabilna. Na początkowych miejscach znajdują się postulaty
związane z czasem podróży, czyli bezpośredniość, punktualność i częstotliwość. Pogłębiona analiza bezpośredniości,
jako najistotniejszego w opinii mieszkańców Gdyni postulatu przewozowego, polega na ustaleniu determinant takiej
oceny. Są nimi status motoryzacyjny i społeczno-zawodowy,
a także, w mniejszym stopniu, płeć i wiek respondentów
i sposób realizacji przez nich podróży. Zmienia się jednak ich
wpływ na ocenę bezpośredniości w kolejnych latach badań.
Bezpośredniość znalazła się wśród najlepiej, jak i najgorzej realizowanych postulatów przewozowych w Gdyni,
przy czym za najlepiej realizowany postulat przewozowy
uznaje bezpośredniość dwukrotnie więcej respondentów
niż uznających ją za najgorzej realizowany postulat. Zdecy
dowanie zmniejsza się udział osób uznających bezpośredniość za najgorzej realizowany postulat przewozowy.
Należy dołożyć wszelkich starań, by komunikacja publiczna zapewniała bezpośrednie połączenia, gdyż wpływa to znacząco na ogólną ocenę transportu zbiorowego dokonywaną
przez mieszkańców. Jest to jednak zadanie bardzo trudne,
szczególnie w wielkich miastach, gdy konieczne jest dokonywanie wyborów pomiędzy uruchamianiem międzydzielnicowych połączeń bezpośrednich o niskiej częstotliwości kursowania i połączeń o wysokiej częstotliwości ale z przesiadkami.
Ponieważ preferencje mieszkańców w odniesieniu do
transportu miejskiego ulegają zmianom, ważne jest by badania tych preferencji były prowadzone regularnie. W Gdyni
kolejna tura badań preferencji przewidziana jest w 2015 r.
Literatura
1. Badania marketingowe Katedry Rynku Transportowego
Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zarządu Komunikacji
Miejskiej w Gdyni.
2. Hebel K., Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu
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3. Transport miejski. Ekonomika i organizacja, red. O. Wyszomirski,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
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Wybrane doświadczenia przeprowadzania
kordonowych i przekrojowych
pomiarów ruchu przy użyciu metody
filmowania pojazdów i rejestracji1
Streszczenie. Środki techniczne realizacji pomiarów, począwszy od ich
wykonania w terenie, poprzez przetworzenie danych alfanumerycznych z tablic rejestracyjnych z obrazu wideo do postaci typu *txt, tj.
takiej, która potencjalnie umożliwi pozyskanie danych z bazy CEPIK,
nie stanowi obecnie istotnego problemu i może być przeprowadzona
w stosunkowo krótkim czasie, pozwalając kierującym pojazdami pamiętać dane o podróży odbywanej w trakcie pomiaru ruchu. Problem
natomiast stwarzają: brak kompletności bazy danych o adresach mailowych posiadaczy pojazdów, techniczna, organizacyjna i finansowa strona kwestii rozsyłania zapytań, zagadnienia formalno-prawne (z ustawodawstwem włącznie) związane z zapytaniem wystosowanym drogą
elektroniczną na adres właścicieli pojazdów oraz brak na polskim rynku
odpowiedniej liczby kamer do pomiaru ciągłego, niezależnego od pory
doby. Na uwagę zasługuje możliwość analiz danych w formacie GIS.
Zakres danych niestandardowych, jakie po odpowiednim zorganizowaniu pomiaru i przetworzeniu są możliwe do pozyskania, daje całkowicie
nowe możliwości analiz. Ich wykorzystanie w tworzeniu numerycznych
modeli ruchu wydaje się w pełni uzasadnione, choć wymaga dalszych
studiów. Wykorzystanie danych niestandardowych w pracach nad studiami komunikacyjnymi terenów zurbanizowanych oraz analizami korytarzy transportowych potwierdziło ich przydatność w analizach obszarowych, a szybki postęp technologiczny i spadek cen sprzętu dają
szerokie możliwości rozwoju metody – w szczególności przetwarzania
pozyskanych danych.
Słowa kluczowe: kompleksowe badania ruchu, techniki pomiarów ruchu

Wprowadzenie
Problem uzyskania wiarygodnych danych na temat liczby
oraz źródeł i celów odbywanych podróży w komunikacji
jest zagadnieniem o zasadniczym znaczeniu dla jakości
opracowań z zakresu inżynierii ruchu/planowania rozwoju systemów transportowych. Informacje, w postaci mniej
lub bardziej zaawansowanych danych ruchowych, stanowią współcześnie podstawę do prowadzenia analiz oraz
projektowania kierunków ich rozwoju, m.in. w takich
aspektach jak:
• optymalizacja przebiegu nowych korytarzy transportowych oraz sposobu obsługi obszarów poddawanych
urbanizacji,
• rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe projektowanych
ciągów (przekrój poprzeczny i rozwiązania punktów
węzłowych),
1

©Transport Miejski i Regionalny, 2015. Wkład autorów w publikację: J. Grego
rowicz 50%, P. Trybuś 50%.
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• optymalizacja rozwiązań zabezpieczeń środowisko-

wych – szczególnie związanych z propagacją hałasu
i pozostałych uciążliwości odkomunikacyjnych,
• optymalizacja projektowanych rozwiązań pod względem ekonomicznym.

Badania ankietowe kierowców, prowadzone w obszarach silnie zurbanizowanych, stanowią duże wyzwanie
dla firm je wykonujących. W zasadzie największe utrudnienia dotyczą natury technicznej (np. powodowane badaniami zatory na drogach i ewentualna ucieczka kierowców z odcinków objętych badaniami), wiarygodność
pozyskanych informacji (udzielanie nieprawdziwych informacji, zirytowanie kierowców) oraz coraz częstszy
brak współpracy ze strony policji.

Badania ruchu z odczytem sekwencji rejestracji pojazdów
– porównanie metod
Analiza danych z pomiarów ruchu przeprowadzonych
przed 2007 rokiem oraz bezpośrednie relacje pomiarowych,
sugerujących narastanie problemów z odczytem i zapisem
za pomocą dyktafonów rejestracji i kategorii pojazdów na:
• wielopasowych drogach wysokich klas,
• odcinkach o wysokim poziomie natężenia ruchu,
• drogach pozwalających rozwijać niejednokrotnie
prędkości znacznie powyżej 100 km/godz.,
skłoniła autorów do poszukiwania metod ograniczenia
bądź eliminowania pomiarowych w początkowej, terenowej fazie badania.
Dodatkowym problemem dla obserwatorów w trakcie dyktowania informacji o pojazdach są wydłużone i skomplikowane – w stosunku do stanu sprzed około 10 lat –
sekwencje znaków na tablicach rejestracyjnych.
Przeprowadzone przez INKOM testy analizujące stopień odczytywalności rejestracji i kategorii pojazdów przez
pomiarowych z dyktafonami oraz operatorów odczytujących zapis wideo w różnych warunkach ruchu, przeprowadzone przez autorów w 2007 roku, przyniosły następujące
rezultaty (tabela 1).
Aktualnie rysuje się coraz dalej idąca automatyzacja
procesu odczytu i rozpoznania rejestracji pojazdów i ich sylwetek z materiału wideo zapisanego kamerami mobilnymi
– zróżnicowana jednak ze względu na możliwość przeno-
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Tabela 1
Odczytywalności rejestracji i kategorii pojazdów
(dane dla jednogodzinnego okresu pomiaru ruchu)
Kolejny pas ruchu

Potok [p/h]

Odczytywalność
(kamera)

Odczytywalność
(dyktafon)

autostrada A4 (jezdnia główna/północna w Katowicach)
I

1.100

Bliska 100%

40%

II

940

Bliska100%

20%

autostrada A4 (pasy wyłączeniowe – zjazd na łącznicę węzła „Mikołowska” w Katowicach)
I

450

Bliska 100%

75%

II

1.200

Bliska 100%

30%

droga krajowa DK79 klasy gp (jezdnia południowa na pograniczu Katowic i Mysłowic)
I

600

Bliska 100%

65%

II

270

Bliska100%

60%

szenia danych w zakresie zapisu w kadrze tzw. timingu
(bieżący czas trwania pomiaru):
• stosunkowo łatwa w przypadku pracy kamer w trybie
filmowania obrazu o niskiej rozdzielczości (określana
jako SD – ang. standard definition) – metoda stosowna
dla pojedynczych pasów ruchu z poziomu jezdni,
• nadal utrudniona w przypadku pomiaru kamerami
w trybie filmowania obrazu o wysokiej rozdzielczości
(HD – ang. high definition) – metoda stosowna dla mnogich pasów ruchu z poziomu ponad jezdnią.

Badania z zastosowaniem kamer z rozpoznaniem rejestracji
Pomiary prowadzone metodą rozpoznania rejestracji pojazdów i ich sylwetek z materiału wideo zapisanego kamerami
mobilnymi pozwalają na pozyskanie szeregu danych istotnych m.in. z punktu widzenia budowy modeli ruchu i, do
pewnego stopnia, zastępują badania ankietowe zachowań
kierujących pojazdami realizowane bezpośrednio na drodze.
Podstawowe braki w zakresie pozyskiwanych danych
ww. metodą dotyczą głównie braku:
• określenia celu podróży (w ujęciu geograficznym) – dotyczy to szczególnie obszaru wewnątrz kordonu,
• motywacji jej odbywania (podróże związane z dojazdem
do domu, pracy, nauki, handlu i usług...).
Stąd autorska propozycja mająca na celu rozważenie
możliwości – w zakresie poszukiwania szans oraz określenia
zagrożeń – związanych z powiązaniem metody pomiaru/
badania ruchu przy użyciu kamer z próbą dotarcia z ankietą do kierujących pojazdami już po odbyciu podróży.

Skorelowanie badań terenowych z możliwością
przeprowadzenia ankietowania kierowców
Szczególnie starano się uwzględnić zagrożenia dla rozwoju i wzbogacania metody oraz poszukiwanie możliwości
ich ograniczania (i ewentualnego eliminowania) – m.in.
ze względu na toczące się w kraju prace nad dalszym rozwojem baz „pojazd” oraz „kierowca”. Poza coraz bardziej
pomijalnymi zagadnieniami natury technicznej na pierwsze
miejsce wysuwają się problemy związane z ochroną danych
osobowych oraz skutecznym dotarciem poprzez Internet
do potencjalnych respondentów związanych z pojazdami
zarejestrowanymi w punkcie pomiarowym.

Pierwszym krokiem – podstawowym elementem dla
każdego rodzaju i sposobu badań – jest określenie celu
przetwarzania danych. Gdyż to cel wskazuje/determinuje
podstawę prawną tego procesu. Istotnym dla możliwego
zakresu i sposobu przeprowadzania badania będzie przede
wszystkim to, czy podstawą prawną będzie realizacja obowiązków określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883), czy też
nie. Ponadto zakres przetwarzania – w tym pozyskiwania
danych – musi być adekwatny dla celu podjęcia działania,
a zbieranie danych musi być dokonywane dla oznaczonych,
zgodnych z prawem celów. Obecnie sam numer rejestracyjny pojazdu nie jest uznawany za dane osobowe. Natomiast
w połączeniu z innymi danymi stanowi już dane osobowe.
Dane dotyczące możliwości kontaktowania się z właścicielem pojazdu za pośrednictwem telefonu/SMS/poczty
elektronicznej (adres mailowy) traktowane są – na typowym formularzu wniosku wydziałów komunikacji o rejestrację pojazdu – jako nieobligatoryjne. Dane z bazy CEPiK
(Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) są udostępniane m.in.: policji, straży granicznej, sądom, prokuraturom, komornikom sądowym itd.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić dane lub informacje zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1–3, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie
posiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes (art. 80 c ust. 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym) – odpłatnie (obecnie 30,40 zł = 4% minimalnego wynagrodzenia). Możliwe jest uzyskanie danych z CEPiK do celów statystycznych (komercyjnych lub badawczych), jednakże
nie są w takich sytuacjach udostępniane dane umożliwiające
identyfikację właścicieli pojazdów. Aktualnie w bazie CEPiK
brak jest informacji o adresie mailowym właścicieli pojazdów
(art. 80b Ustawy Prawo o ruchu drogowym).
Przy przetwarzaniu danych osobowych należy przestrzegać
ustawy o ochronie danych osobowych (w tym m.in. obowiązek
poinformowania osoby fizycznej o przetwarzaniu jej danych
osobowych). Przesyłanie ankiety w zakresie badania zachowań
kierowców poprzez pocztę elektroniczną przez podmioty niepubliczne może być potraktowane jak niezamówiona informacja handlowa (definicja informacji handlowej jest bardzo szeroka). Dodatkowo podmiot ankietujący świadczy najczęściej
usługi odpłatnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, co również przemawia za zakwalifikowaniem ankiety
jako informację handlową. Informacja handlowa – zgodnie
z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną – jest zakazana bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej:
• posiadanie adresu mailowego właściciela lub posiadacza pojazdu bez jego wyraźnej zgody nie pozwala na
przesyłanie ankiet – zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
• przesłanie ankiety poprzez pocztę elektroniczną bez
zgody osoby fizycznej może zostać uznane również za
naruszenie prawa do prywatności uregulowanego
w art. 47 Konstytucji RP, którego ograniczenie może
nastąpić wyłącznie poprzez ustawę.
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Ustawodawstwo unijne bardzo mocno chroni prawo do
prywatności (zakaz rozsyłania „spamu – niezamówionej informacji handlowej” jest implementacją dyrektywy unijnej
2000/31/WE). Jeżeli uznać, że przesyłanie ankiety w celu
publicznym przez podmiot prywatny jest informacją handlową, to konsekwencjami przesłania przedmiotowej ankiety
jest uznanie czynu za wykroczenie: art. 24 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – („kto przesyła za pomocą
środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny. Ściganie wykroczenia,
o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek pokrzywdzonego”. Grzywna ustalana jest w wysokości od 20 do 5000
złotych (art. 24 Kodeksu wykroczeń). Dozwolone jest natomiast wysyłanie niezamówionej informacji handlowej na:
• skrzynki mailowe firmowe;
• skrzynki mailowe osób fizycznych, po uprzednim uzyskaniu od nich zgody na przesłanie ankiety.

– rozkład przestrzenny ruchu:
 przepływ tranzytu przez obszar objęty kordonem,
 analiza napływu ruchu dla danego przekroju pomiarowego;
– powtarzalność przejazdów (krotności w okresie pomiarowym).
Przykłady przetwarzania danych z pomiarów realizowanych metodą filmowania rejestracji pojazdów w ujęciu tradycyjnym przedstawiono na rysunku 1, a filmowania rejestracji
pojazdów w ujęciu niestandardowym na rysunku 2 i 3.

Tak więc w pierwszej kolejności punktem wyjścia dla
zastosowania procedury rozsyłania ankiet bez uprzedniej
zgody osoby uprawnionej jest rozstrzygnięcie, czy przesłanie danej ankiety:
• może zostać potraktowane za niezamówioną informację
handlową,
• nie narusza konstytucyjnej zasady ochrony życia prywatnego.
Według informacji posiadanych przez autorów sprawa
ta nie została dotychczas nigdzie rozstrzygnięta.

Analiza i prezentacja danych
Pozyskanie w trakcie realizacji dużej liczby danych terenowych o różnej wadze (liczba przekrojów pomiarowych,
długie okresy pomiarowe, niestandardowe informacje) wymaga takiego ich przetworzenia i opracowania, by były
w pełni zrozumiałe i użyteczne w dalszych zastosowaniach.
Szczególne znaczenie ma agregacja informacji i jej prezentacja przestrzenna, tak by można było w możliwie krótkim czasie wyrobić sobie pogląd co do głównych, całościowych wyników badań, bez zbędnego zagłębiania się
w szczegóły.
Dotyczy to w szczególności tych informacji zebranych
w trakcie pomiarów terenowych, które zawierają w sobie
jakikolwiek informację przestrzenną: czy to lokalizację
punktów pomiarowych czy przynależność administracyjną
pojazdów.
Realizacja pomiarów ruchu metodą zapisu sekwencji rejestracji pojazdów pozwala na uzyskanie danych w dwóch
zasadniczych kategoriach:
• dane standardowe:
– wahania natężenia ruchu,
– struktura rodzajowa ruchu,
– określenie godzin szczytów komunikacyjnych;
• dane niestandardowe zawierające informacje przestrzenne:
– określenie akumulacji ruchu tranzytowego w obszarze kordonu, bądź pomiędzy punktami pomiarowymi w ciągu drogi;
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Rys. 1. Wahania ruchu, struktura, określenie godziny szczytu dla przekroju badawczego
w Jejkowicach

Rys. 2. Akumulacja ruchu w obszarze objętym kordonem
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Poza zebraniem danych w formacie standardowym
można przedstawić wyniki badań w innych formach, np.
poprzez zestawienie akumulacji tranzytu w obszarze
kordonu. Pełny zapis sekwencji rejestracji na punktach
kordonu w 10-minutowych interwałach czasowych pozwala na określenie czasu przejazdu ruchu tranzytowego
przez obszar objęty badaniami. Analiza taka pozwala na
oddzielenie ruchu stricte tranzytowego (brak zatrzymań
w obszarze) od ruchu tranzytowego, ale mającego punkty zatrzymań z różnych powodów np. przeładunek towarów, handel, turystyka itp. W zależności od wielkości
obszaru badań kartogramy czasu akumulacji mogą się
różnić.
Bardzo wartościową informacją, możliwą do pozyskania w trakcie przetwarzania wyników pomiarów metodą
zapisu wideo, jest wykonanie, przy wykorzystaniu narzędzi GIS, analiz przestrzennych kierunków napływu ruchu
w konkretnym, badanym przekroju drogowym (rys. 4a,
4b, 4c).
Dane te, oprócz informacji dla danego przekroju, mogą
również stanowić istotny materiał dla prób nowego spojrzenia na metody tworzenia i weryfikacji istniejących macierzy więźby ruchu dla kraju jako całości. Analizując dane
będące do dyspozycji, które zostały pozyskane w ostatnich
latach, da się zaobserwować związki pomiędzy liczbą występujących w danym przekroju pojazdów z danej jednostki
administracyjnej, a jego potencjałem demograficznym,
wskaźnikiem motoryzacji, dochodem PKB i oczywiście odległością od badanego przekroju. By jednak móc podjąć
wiarygodną próbę wyciągnięcia wniosków ogólnych, liczba
przeprowadzonych analiz przekrojowych musiałaby być
znacznie większa i dotyczyć całego obszaru kraju, a nie
głównie jego południowej części (województwa: śląskie,
dolnośląskie, małopolskie).
Ciągły całodobowy monitoring ruchu w przekrojach
pomiarowych z zapisem rejestracji pozwala na uzyskanie
informacji o powtarzalności przejazdów poszczególnych
kierowców przez przekrój drogowy. Pozwala to na szacowanie liczby podróży o charakterze obligatoryjnym.
Informacja ta jest również niezbędna przy wykonywaniu
analiz ekonomicznych dla wprowadzenia płatności za
przejazdy. Na rysunku 5 pokazano rezultaty takich analiz
dla przekroju autostrady A4 w rejonie aglomeracji katowickiej.

Podsumowanie
Środki techniczne realizacji pomiarów, począwszy od ich
wykonania w terenie, poprzez przetworzenie danych alfanumerycznych z tablic rejestracyjnych z obrazu wideo do
postaci typu *txt, tj. takiej, która potencjalnie umożliwi
pozyskanie danych z bazy CEPIK, nie stanowi obecnie
istotnego problemu i może być przeprowadzona w stosunkowo krótkim czasie, pozwalając kierującym pojazdami pamiętać dane o podróży odbywanej w trakcie pomiaru ruchu. Problemem natomiast są brak kompletności
bazy danych o adresach mailowych posiadaczy pojazdów,
techniczna, organizacyjna i finansowa strona zagadnienia

Rys. 3. Przepływ tranzytu przez obszar kordonu

Rys. 4. Powtarzalność rejestracji w przekroju pomiarowym – autostrada A4 (Gliwice)
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Rys. 5. Wykres powtarzalności pojawiania się pojazdów w przekroju w [%]

Rys. 4b. Powtarzalność rejestracji w przekroju pomiarowym – droga ekspresowa S1 (Sosnowiec)

Rys. 4c. Powtarzalność rejestracji w przekroju pomiarowym – droga krajowa DK 61 (Łomża)

rozsyłania zapytań, kwestie formalno-prawne (z ustawodawstwem włącznie) związane z zapytaniem wystosowanym drogą elektroniczną na adres właścicieli pojazdów
oraz brak na polskim rynku odpowiedniej liczby kamer do
pomiaru ciągłego, niezależnego od pory doby. Wydaje się
właściwym, aby w ramach jednego z interdyscyplinarnych
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klastrów okołotransportowych funkcjonujących w Polsce
w ostatnich latach, możliwym było podjęcie rozpoznania
możliwości rozwiązania tych problemów przy potencjalnym wykorzystaniu funduszy unijnych dedykowanych
projektom innowacyjnym dotyczącym rozwoju systemów
transportowych.
Na uwagę zasługuje możliwość analiz danych w formacie GIS. Zakres danych niestandardowych, jakie po odpowiednim zorganizowaniu pomiaru i przetworzeniu są możliwe do pozyskania, daje całkowicie nowe możliwości analiz. Ich wykorzystanie w tworzeniu numerycznych modeli
ruchu wydaje się w pełni uzasadnione, choć wymaga dalszych studiów. Wykorzystanie danych niestandardowych
w pracach nad studiami komunikacyjnymi terenów zurbanizowanych oraz analizami korytarzy transportowych, potwierdziło ich przydatność w analizach obszarowych,
a szybki postęp technologiczny i spadek cen sprzętu daje
szerokie możliwości rozwoju metody – w szczególności
przetwarzania pozyskanych danych.
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Planowanie badań zachowań
transportowych1

Streszczenie. Artykuł kierowany jest przede wszystkim do osób uczestniczących w planowaniu badań zachowań transportowych mieszkańców w jednostkach zamawiających takie badania. W tekście wskazano
na elementy kluczowe dla uzyskania wysokiej jakości danych z badań, będących wiarygodną podstawą do budowy założeń dla modeli
transportowych. Artykuł prezentuje działania, które można podjąć na
etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i wyboru oferentów, omawia możliwe sposoby doboru próby badawczej oraz budowy
kwestionariusza, zwraca także uwagę na kluczowe elementy w procesie
opracowywania wyników badań. W tekście opisano również najczęściej
napotykane podczas realizacji badań problemy i sposoby, w jakie można
ograniczać ich wpływ na jakość gromadzonych danych.
Słowa kluczowe: badania zachowań transportowych, jakość badań,
dobór próby badawczej

Wprowadzenie
Badania ankietowe zachowań transportowych stanowią
jedno z najważniejszych źródeł informacji na temat sposobów codziennego poruszania się mieszkańców i ważny
element w konstrukcji modeli zachowań transportowych.
Nowoczesne technologie, takie jak GPS, pozwalają precyzyjnie zdefiniować skąd i dokąd odbyła się podróż i jak
długo trwała, jednakże nie są w stanie w prosty sposób zdefiniować wykorzystanych środków transportu, a tym bardziej celu podróży. Wywiady realizowane z uczestnikami
systemu transportowego umożliwiają natomiast uzyskanie
informacji nie tylko na temat źródła i celu podróży, ale także motywacji oraz wykorzystanych środków transportu.
Ponieważ badania zachowań transportowych są zazwyczaj kosztownymi przedsięwzięciami, warto zadać sobie pytanie, na co należy zwrócić uwagę, aby ich jakość, a tym
samym użyteczność, była jak najwyższa.
Celem badań zachowań transportowych jest dostarczenie rzetelnych informacji o wszystkich podróżach
mieszkańców wykonywanych w typowe dni robocze, wraz
z ustaleniem miejsc i godzin początku oraz końca podróży, wykorzystanych środków transportu, a także motywacji podróży. Dane te powinny być swego rodzaju „fotografią” codziennych przemieszczeń badanych osób i po zastosowaniu odpowiednich wag analitycznych powinny
umożliwić uogólnienie informacji o podróżach na całą
populację osób mieszkających na badanym obszarze. Aby
było to możliwe, musi być spełnionych kilka warunków:
próba badawcza musi być odpowiednio dobrana (reprezentatywna dla populacji, z której jest pobierana), wywiady zrealizowane rzetelnie i przez osoby rozumiejące istotę
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tego typu badań, a zgromadzony podczas badań materiał
musi zostać poddany właściwym analizom.
Działania mające na celu maksymalizację jakości badań powinny być podejmowane już na etapie wyboru ich
wykonawcy i kontynuowane w stadium przygotowania
badań oraz podczas samej realizacji i opracowywania wyników.

Procedura przetargowa i wybór wykonawcy badań
Wybór wykonawcy badań jest najczęściej procedurą przebiegającą w oparciu o Prawo zamówień publicznych i wymaga czasu na opracowanie specyfikacji badania, ogłoszenie
przetargu, zebranie ofert i ich analizę. Niejednokrotnie też
procedura rozstrzygnięcia przetargu przedłuża się wskutek
protestów składanych przez oferentów. Mając na uwadze,
że badania zachowań transportowych mogą być realizowane jedynie przez kilka miesięcy w roku, rozpoczęcie
procedury przetargowej powinno nastąpić z przynajmniej
półrocznym wyprzedzeniem w stosunku do czasu, kiedy
badania mają być realizowane. Zbyt późne wyłonienie wykonawcy skutkuje krótkim czasem na przygotowanie i realizację badań, co może mieć negatywny wpływ na jakość
zebranych danych.
Dialog techniczny
Przystępując do opracowania specyfikacji zamówienia,
warto rozważyć przeprowadzenie dialogu technicznego
(wprowadzony do ustawy Prawo zamówień publicznych
nowelizacją z dnia 12 października 2012) [1], który stanowi niedrogie i jednocześnie efektywne narzędzie wsparcia dla zamawiającego. Dialog techniczny umożliwia
zamawiającemu zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami i rozwiązaniami technicznymi, technologicznymi
oraz organizacyjnymi. Skorzystanie z tej możliwości
niewątpliwie ułatwi przygotowanie spójnego i realnego projektu badań, które będą realizowały potrzeby zamawiającego przy jednoczesnej optymalizacji aspektów
ekonomicznych.
Dialog techniczny pozwala także na minimalizacje ryzyk takich jak przedłużające się postępowanie o udzielenie
zamówienia, wnoszenie odwołań przez oferentów, lub nieudzielenia zamówienia.
Jeśli zamawiający z jakichś względów nie może lub nie
chce przeprowadzić dialogu technicznego, wskazane jest,
aby to oferenci zaproponowali metodykę realizacji badań.
W takich sytuacjach ocena metodyki powinna mieć znaczący udział w łącznej ocenie oferty, a sama metodyka powinna zostać zaopiniowana przez eksperta z branży.
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Wymagania wobec oferentów
Kolejną kwestią, jaka powinna zostać rozstrzygnięta na
etapie opracowywania dokumentacji przetargowej, są
wymagania w stosunku do oferentów. Brak wymogu posiadania przez oferentów udokumentowanego doświadczenia w realizacji badań zachowań transportowych może
skutkować pojawieniem się ofert firm, które mają fizyczną możliwość przeprowadzenia badań (czyli np. dysponują osobami, które mogłyby realizować wywiady), natomiast nie dysponują wiedzą na temat tego, jak te badania
powinny być przeprowadzone, aby stanowiły wiarygodne
źródło danych do budowy założeń dla modelu transportowego. Oferty takich firm są zazwyczaj znacznie tańsze, co
przy powszechnej praktyce oceny ofert, głównie ze względu na cenę, daje takim firmom duże szanse na wygranie
procedury przetargowej. Konsekwencje realizacji badań
przez niedoświadczone firmy mogą być dotkliwie odczuwane na etapie dalszych prac ze zgromadzonymi podczas
badań danymi.
Wskazane byłoby, aby firma realizująca badanie zachowań transportowych, poza udokumentowanym doświadczeniem w tego typu projektach, posiadała także certyfikaty, które są gwarancją odpowiedniej jakości realizacji badania. Jako przykład można wskazać certyfikat Programu
Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA), wydawany
przez OFBOR oraz certyfikat ISO20252 (ESOMAR) ([2],
[3], [4]).
Wybór w procedurze przetargowej doświadczonej i certyfikowanej firmy, zapewnia odpowiednią jakość na każdym z etapów badania, czyli podczas przygotowania, realizacji wywiadów oraz na etapie analizy i prezentacji zgromadzonych danych.
Jeżeli zamawiający planuje po przeprowadzeniu badań
również budowę modelu transportowego, zasadne jest, aby
jedna procedura przetargowa obejmowała oba te zadania.
W sytuacji, gdy ten sam podmiot odpowiada zarówno za
realizację badań, jak też budowę modelu, wykonawca kładzie znacznie większy nacisk na jakość realizacji badań, ponieważ znacznie ułatwia mu to pracę na etapie modelowania. Dodatkowo posiada on znacznie głębszą wiedzę na
temat zrealizowanych badań (np. odnośnie problemów
podczas realizacji i ich możliwego wpływu na zgromadzone
dane), co przekłada się na lepszą wiedzę do konstrukcji założeń modelu.

Realizacja badań
Proces realizacji badań składa się z trzech głównych etapów: przygotowania badania, realizacji wywiadów oraz
analizy zgromadzonych danych.
Na etapie przygotowania badania następuje określenie
parametrów próby badawczej oraz sposobu jej losowania,
a także konstrukcja kwestionariusza badawczego. Jest to
także etap, na którym powinna zostać przeprowadzona
kampania informująca o badaniu, zachęcająca mieszkańców do udziału i uwiarygodniająca osoby przeprowadzające
wywiady w gospodarstwach domowych.
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Reprezentatywność próby badawczej
Jak wspomniano wcześniej, niezwykle istotne jest, aby
próba w badaniach zachowań transportowych mieszkańców określonego obszaru była reprezentatywna dla badanej populacji. Oznacza to, że powinna ona możliwie dobrze odzwierciedlać strukturę populacji i to nie tylko pod
względem geograficznym czy demograficznym, ale także,
a może przede wszystkim – pod względem zachowań transportowych. Idealnym byłoby zatem, gdyby w próbie badawczej znalazły się zarówno te osoby, które nie podróżują
wcale, podróżują tylko między domem a pracą lub szkołą,
ale też takie osoby, które dużo się przemieszczają i trudno jest zastać je domu w godzinach realizacji badań (czyli
przed 21.00).
Poniżej zaprezentowane zostały dwie metody prowadzące do uzyskania w badaniach próby reprezentatywnej.
Najpowszechniej stosowana jest tzw. metoda kwotowania, czyli ustalania, jaki udział w próbie powinny mieć osoby
o konkretnym profilu. Zazwyczaj próby badawcze kwotowane są pod względem geograficznym (dzielnice, gminy) i demograficznym (płeć i wiek). Dane do określenia parametrów
próby badawczej powinny pochodzić z jak najbardziej aktualnych źródeł. Istotną kwestią jest tutaj rozbieżność między
oficjalnie publikowanymi statystykami, a stanem rzeczywistym – dane GUS informujące o liczbie mieszkańców dowolnych jednostek terytorialnych odnoszą się do liczby osób zameldowanych na danym obszarze, co prowadzi do niedoszacowania liczby osób faktycznie mieszkających w dużych
miastach (np. ośrodkach akademickich) i jednocześnie przeszacowania liczby ludności w małych miejscowościach i na
wsiach (z których to mieszkańcy migrują do dużych miast,
często bez zmiany adresu zameldowania).
Zachowania komunikacyjne są ściśle uzależnione od
wielkości i modelu gospodarstwa domowego. Wskazane
byłoby zatem, aby również to kryterium było uwzględniane przy ustalaniu parametrów próby badawczej. Praktyka
pokazuje jednak, że dostęp do danych populacyjnych na
ten temat jest bardzo ograniczony i w praktyce uniemożliwia uwzględnienie ich w planowaniu próby badawczej.
Przy planowaniu badania, w którym próba będzie miała
charakter kwotowy, pamiętać należy o tym, że zbyt duża
liczba kontrolowanych parametrów znacznie wydłuża czas
i koszt realizacji badania.
Innym podejściem do uzyskania podczas badania próby
reprezentatywnej jest położenie nacisku na efektywność
dotarcia do respondentów. Realizuje się to poprzez kilkukrotne wizyty ankieterów pod wylosowanymi adresami
w celu przeprowadzenia wywiadów z wszystkimi członkami gospodarstwa. Próba taka ma charakter losowy i właściwie zrealizowana jest reprezentatywna dla populacji.
Badanie realizowane w ten sposób trwa dłużej i jest bardziej
kosztowne, ale umożliwia dotarcie do osób, które w próbach kwotowych rzadko się pojawiają, a prezentują często
odmienny model zachowań transportowych – mowa tu na
przykład o osobach wracających do domu późnym wieczorem czy mieszkańcach zamkniętych osiedli ([5], [6], [7],
[8], [9], [10]).
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Z doświadczeń wynika, że optymalny efekt reprezentatywności próby uzyskuje się przy zastosowaniu doboru,
w którym do badania losowane są gospodarstwa, a w wylosowanych gospodarstwach wywiady przeprowadzane są
z wszystkimi osobami. W sytuacji, gdy podczas wizyty ankietera nie wszyscy członkowie gospodarstwa są obecni – ankieter ma obowiązek odbycia powtórnej wizyty w celu realizacji wywiadu z nieobecnymi lub nawiązania kontaktu telefonicznego z tymi osobami (rzadziej praktykowane ze
względu na konieczność przekazania ankieterowi numeru
telefonu takiej osoby).
Struktura próby może być przy tym kontrolowana pod
względem podstawowych parametrów (dzielnica, płeć,
wiek), ale raczej na ogólnym poziomie (na przykład dla
każdej dzielnicy, a nie każdego rejonu transportowego).
Podkreślić należy, że obecnie jedyną techniką realizacji
badań zachowań transportowych, która pozwala na uzyskanie próby reprezentatywnej, jest bezpośredni wywiad
kwestionariuszowy (wywiad face to face) przy wykorzystaniu
papierowego kwestionariusza (PAPI) albo komputera/tabletu (CAPI/MOBI). Żadna firma realizująca badanie nie
jest obecnie w stanie zapewnić reprezentatywności próby
(wg wcześniej opisanego jej rozumienia) podczas badania
internetowego lub telefonicznego.
Sposób doboru i wielkość próby badawczej
Istotne znaczenie ma także sposób doboru adresów, pod
którymi będą realizowane wywiady. Określić tu należy, czy
do badania powinny być wylosowane konkretne adresy, czy
też tylko adresy będące punktami startowymi, z których
ankieterzy samodzielnie będą losować kolejne lokale, poruszając się według ściśle określonych wskazówek (tzw. random-route sampling) ([6], [7]).
Pierwsze z opisanych rozwiązań umożliwia większą kontrolę nad efektywnością realizacji badania, jednakże wpływa na wydłużenie czasu realizacji badania i wzrost jego
ceny. W przypadku doboru adresów z punktów startowych,
trudniej jest zweryfikować poprawność dokonanego losowania i ocenić efektywność realizacji próby, natomiast jest
to metoda tańsza i umożliwiająca skrócenie czasu realizacji
wywiadów.
Nie sposób nie wspomnieć także o wielkości próby badawczej w badaniach zachowań transportowych. Przy ustalaniu optymalnej wielkości próby badawczej należy
uwzględnić wielkość badanej populacji – im jest ona mniejsza, tym większy odsetek mieszkańców powinien zostać
objęty badaniem [9]. Biorąc pod uwagę wielkość miast polskich, wskazanym jest, aby badaniem objętych zostało nie
mniej niż 3%. Jako optymalną wielkość próby przyjmuje
się 5–7% osób mieszkających na badanym obszarze (dla
obszarów o liczbie ludności nie przekraczającej 150 tysięcy
mieszkańców – około 13%). Istnieje możliwość przeprowadzenia badań także na mniejszych próbach, jednakże wtedy
znacznie silniejszy nacisk powinien zostać położony na jakość i efektywność realizacji wywiadów.
Rozstrzygnięcia wszystkich opisanych wyżej kwestii
związanych z zaplanowaniem badań mogą nastąpić pod-

czas dialogu technicznego zorganizowanego przed ogłoszeniem przetargu.
Kwestionariusz badania
Kolejnym ważnym elementem etapu przygotowania badania jest opracowanie kwestionariusza. Często zdarza się,
że przy okazji przeprowadzania badań wśród mieszkańców, zamawiający chciałby uzyskać dodatkowe informacje,
na przykład na temat satysfakcji z komunikacji miejskiej,
oceny ścieżek rowerowych itp. Wszystkie dodatkowe zagadnienia wprowadzane do kwestionariusza wpływają
na wydłużenie czasu trwania wywiadu, przez co wzrasta
udział osób odmawiających udziału w badaniu i zmniejsza
się współczynnik efektywności realizacji próby badawczej,
mający wpływ na jej jakość. Wskazanym byłoby zatem,
aby w kwestionariuszu znalazły się jedynie te zagadnienia,
które są niezbędne dla etapu modelowania ([5], [7], [12]).
Dotychczas w kwestionariuszach badań zachowań
transportowych zazwyczaj proszono respondentów o opisywanie swoich podróży z dnia poprzedniego. Analiza danych
zgromadzonych podczas badań niejednokrotnie ujawniła,
że pojęcie „podróży” czy „motywacji podróży” są dla badanych trudne, nawet po zdefiniowaniu tych zagadnień przez
ankietera. Skutkowało to często lukami i nieścisłościami
w zgromadzonym materiale badawczym, które znacznie
utrudniały analizę i właściwą interpretację wyników.
Innym podejściem do gromadzenia danych o podróżach
jest pytanie respondentów o miejsca odwiedzane w dniu
poprzednim ([13], [14]). Poza podaniem adresu miejsca respondent wskazuje, co znajduje się pod tym adresem (np.
dom, szkoła, itp. – czyli motywacja celu podróży) oraz
w jaki sposób i w jakim czasie respondent dotarł do tego
miejsca. Kolejne podróże respondentów odtwarzane są
w oparciu o dane o odwiedzanych miejscach.
Realizacja wywiadów
Zanim ankieterzy rozpoczną realizację wywiadów, potencjalni respondenci (czyli mieszkańcy badanego obszaru)
powinni zostać uprzedzeni o tym, że może ich odwiedzić
ankieter i wiedzieć, o co będzie pytał.Takie przygotowanie
respondentów wpływa na poprawę wskaźnika efektywności dotarcia do respondentów oraz umożliwia zgromadzenie bardziej szczegółowych danych. W tym celu niezbędne
jest przeprowadzenie kampanii informującej o badaniu,
która będzie jednocześnie zachęcać mieszkańców do wzięcia w nim udziału. Kluczowe znaczenie ma tutaj zaangażowanie zamawiającego badanie. Kampania taka powinna
przebiegać pod patronatem miasta (niekoniecznie jednak
samego prezydenta miasta, który na ogół jest mocno wiązany z którąś z opcji politycznych) i może być realizowana
poprzez dystrybucję ulotek informacyjnych na temat badania, plakatów, spotów radiowych. Warto także zainteresować badaniem lokalne media, które, tworząc własne
materiały na temat badań, docierają do szerokiego grona
potencjalnych respondentów. Przykładem takich działań
jest kampania informacyjna zorganizowana przed rozpoczęciem Warszawskiego Badania Ruchu 2015 [15].
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Z roku na rok obserwuje się coraz większy odsetek osób,
które odmawiają rozmowy z ankieterem – ze względu na
brak czasu, w obawie przed wpuszczeniem do domu obcej
osoby lub takich, które z założenia nie biorą udziału w żadnych badaniach ankietowych ([6], [8]).
Szeroka kampania informująca o celach badania, sposobach wykorzystania wyników i korzyściach, jakie będą z nich
płynęły, jest w stanie zmienić nastawienie części potencjalnych respondentów do badania i zachęcić ich do wzięcia
w nim udziału. Kampania taka powinna również informować o tym, jakie pytania będą zadawane (podczas badania
ankieterzy spytają o dokładne adresy, pod którymi bywają
badani, co bez znajomości celu takich pytań może wzbudzić
podejrzliwość badanych) oraz po czym poznać ankietera i w
jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość.
Na etapie terenowej realizacji badania kluczową rolę odgrywają ankieterzy. Od ich zaangażowania, zrozumienia istoty badania oraz umiejętności zachęcania do rozmowy zależy
jakość zebranych danych. Dlatego też ważne jest, aby do badań angażowane były osoby z doświadczeniem w realizacji
wywiadów, a rozpoczęcie badania poprzedzone było dokładnym szkoleniem wszystkich osób biorących w nim udział.
W przetargach, w których głównym kryterium oceny
ofert jest cena, firmy zmuszone są do ograniczania wszystkich możliwych kosztów, w tym także wynagrodzenia ankieterów.
Wieloletnie doświadczenie agencji badawczych pokazuje, że ankieterzy słabiej wynagradzani gorzej wywiązują się
z powierzonych im zadań. Generuje to zazwyczaj konieczność wzmożonej kontroli i niejednokrotnie także potrzebę
powtórnej realizacji części wywiadów. Z tego względu bardzo ważny jest aspekt bieżącej kontroli realizacji badania.
Firmy posiadające certyfikat Programu Kontroli Jakości
Pracy Ankieterów stosują złożone procedury kontrolne,
które pozwalają na bieżąco identyfikować nierzetelnych ankieterów oraz niewłaściwie przeprowadzone wywiady i wyeliminować takie wywiady ze zbioru danych, zastępując je
wywiadami zrealizowanymi poprawnie.
Realizacja wywiadów powinna się odbywać od środy do
piątku, w godzinach popołudniowych (np. od 16.00 lub
17.00) – umożliwia to mieszkańcom powrót z pracy lub szkoły i zmniejsza liczbę tzw. zamkniętych drzwi. Ponieważ realizacja wywiadów nie powinna być zbytnio rozciągnięta w czasie,
wskazane jest dopuszczenie możliwości ankietowania w soboty – respondenci są wtedy pytani o podróże z czwartku, a wywiady mogą być przeprowadzane przez cały dzień. Dodatkowy
dzień ankietowania w tygodniu istotnie skraca czas trwania
badania. Dotychczas przeprowadzane analizy nie wykazały
także, aby wyniki uzyskane podczas wywiadów realizowanych
w soboty odbiegały od wyników uzyskanych z wywiadów realizowanych w środku tygodnia ([11], [14]).

Analiza i prezentacja wyników badań
Na tym etapie opracowywania danych kluczowe znaczenie
ma weryfikacja logiczności i spójności zgromadzonych podczas wywiadów danych o podróżach. Proces ten zajmuje na
ogół wiele dni, ale jest niezbędny do dalszych analiz.
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Kolejnym krokiem podczas opracowywania danych
z badania jest konstrukcja wag analitycznych, które
umożliwią uogólnienie wyników uzyskanych w próbie respondentów na całą badaną populację. Do konstrukcji
wag używa się informacji na temat badanej populacji takich jak: struktura mieszkańców według płci, wieku,
miejsca zamieszkania, a także struktura gospodarstw z badanego obszaru według ich wielkości. Dane do konstrukcji wag pochodzą zazwyczaj z publikacji Głównego
Urzędu Statystycznego.
Właściwie skonstruowane wagi umożliwiają miedzy innymi określenie globalnej liczby podróży mieszkańców badanego obszaru czy też liczby podróży wykonywanych w godzinach szczytu. Po ustaleniu wag możliwe jest dokonanie
oceny rzetelności wyników badania, na przykład poprzez
zestawienie wyników dotyczących liczby wykonanych
w dobie podróży samochodowych z liczbą takich podróży
oszacowaną na podstawie pomiarów natężeń ruchu lub też
z innymi statystykami, pochodzącymi z alternatywnych
źródeł danych. W sytuacji, kiedy dane z badania nie zostaną w odpowiedni sposób zważone, nie będzie możliwe zbudowanie w oparciu o nie założeń do modelu podróży.
Kolejnym elementem etapu analizy danych jest geokodowanie źródeł i celów podróży, czyli osadzanie ich w rejonach
komunikacyjnych, a następnie tworzenie macierzy przemieszczeń pomiędzy rejonami. Na tym etapie niezbędne jest
korzystanie z map lub baz danych pozwalających na przypisanie adresom zanotowanym w badaniu numerów rejonów
komunikacyjnych. Im bardziej precyzyjne jest źródło informacji o przynależności adresu do rejonu komunikacyjnego,
tym większa jest efektywność geokodowania, a tym samym
użyteczność danych z badania (podróże, których nie można
osadzić w rejonach komunikacyjnych nie mogą być wykorzystane w macierzy przemieszczeń). Z tego względu idealna
byłaby sytuacja, w której zamawiający dysponuje pełną bazą
danych adresów lokali mieszkalnych wraz z przypisaniem ich
do rejonów komunikacyjnych. Bazowanie jedynie na mapach generuje na ogół trudności z geokodowaniem adresów
położonych przy ulicach, wzdłuż których przebiegają granice
między rejonami komunikacyjnymi.
Do przeprowadzenia wspomnianych analiz niezbędne
jest korzystanie z oprogramowania do analizy obszernych
baz danych oraz oprogramowania geoinformacyjnego.
Wskazane jest, aby osoby odpowiedzialne za analizę danych z badań zachowań transportowych posiadały doświadczenie w podobnych projektach – umożliwi to właściwe przeprowadzenie wszystkich działań na tym etapie,
w tym identyfikację i korektę nieprawidłowości oraz poprawną interpretację uzyskanych wyników.
Ponieważ badania zachowań komunikacyjnych realizowane są za publiczne pieniądze, ich rezultaty są bardzo często
publikowane na przykład na stronach miasta. Przekazując
wyniki badań szerokiemu gronu odbiorców, którzy na ogół
mają niezbyt dużą wiedzę na temat badań, należy szczególnie zadbać o to, aby udostępniane dane były zaprezentowane
w sposób zrozumiały i interesujący. Atrakcyjna w formie prezentacja wyników niewątpliwie wpływa na dobry odbiór
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Dyskusja o zasadności prowadzenia
kompleksowych badań ruchu w ramach
narodowego spisu powszechnego1
Streszczenie. Wyniki Kompleksowych Badań Ruchu stanowią podstawę dla odpowiedzialnego planowania wszystkich istotnych inwestycji
transportowych w skali miasta, aglomeracji czy województwa. W artykule przedstawiono wstępną koncepcję wykorzystania Narodowego
Spisu Powszechnego (NSP) na potrzeby Kompleksowych Badań Ruchu.
Omówiono zasady prowadzenia NSP oraz jego przebieg w roku 2011
– wskazując jednocześnie możliwości jego pełniejszego wykorzystania
w kolejnych edycjach. NSP stwarza bowiem możliwość dotarcia z pytaniami na temat zachowań komunikacyjnych do nieosiągalnej dotąd
liczby respondentów. Wprowadzając relatywnie niewielkie modyfikacje
w badaniach reprezentacyjnych, prowadzonych w ramach NSP, można zdecydowanie zwiększyć użyteczność pozyskiwanych informacji na
temat przemieszczania się, dla potrzeb modelowania, bieżącej obsługi
transportowej oraz planowania przyszłych elementów sieci transportowych. Oczywiście, rozszerzenie zakresu wywiadów w gospodarstwach domowych musi się wiązać z poprawą, a przynajmniej utrzymaniem zadowalającej jakości prowadzonych wywiadów ankietowych.
Zaprezentowana koncepcja pokazuje kierunek poszukiwań optymalnego wykorzystania NSP w badaniach podróży. W ślad za tym zasadne
wydaje się nowe spojrzenie na wszystkie moduły wchodzące w skład
badań reprezentacyjnych. Zmiany mogą przynieść wiele korzyści na
różnych polach, przede wszystkim zaś wzrośnie prestiż samego badania,
jeśli jego wyniki będą wprost przekładały się na poprawę warunków
życia mieszkańców.
Słowa kluczowe: kompleksowe badania ruchu, zachowania komunikacyjne, narodowy spis powszechny

Wprowadzenie
Kompleksowe Badania Ruchu (KBR) stanowią ciągle cenione
narzędzie służące do wiarygodnego opisu zachowań komunikacyjnych mieszkańców [1]. Ich wyniki (a zwłaszcza wyniki
badań ankietowych w gospodarstwach domowych) zawierają
szczegółowe informacje na temat zwyczajów komunikacyjnych
oraz sposobów podróżowania mieszkańców miast, aglomeracji
a nawet całych województw. Wyniki te nie tylko umożliwiają
diagnozę obecnych rozwiązań transportowych, ale także stanowią niezwykle użyteczną bazę do budowy modeli symulacyjnych [2], które są niezbędne dla określenia potencjalnych
skutków przyszłych inwestycji transportowych. Można nawet
zasugerować stwierdzenie, że w chwili obecnej nie ma innej
możliwości pozyskania tak wielkiej liczby informacji na temat
podróżowania na tak wielką skalę.
Niestety, takie badania są wykonywane stosunkowo
rzadko. Ostatnie KBR w Krakowie wykonano po 10-letniej
przerwie (2003–2013) [3], podobnie będzie z Warszawskim
1
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Badaniem Ruchu (2005–2015). Wiele polskich miast dotychczas nie prowadziło tego typu badań, ograniczając się do
kontroli potoków pasażerskich i natężeń ruchu pojazdów –
rezygnując niejako z możliwości poznania mechanizmów powstawania podróży i ruchu. Najczęściej wynika to z relatywnie wysokich kosztów wykonania takich badań. Pojawiający
się dylemat: czy lepiej przeznaczyć środki finansowe na badania zwyczajów komunikacyjnych mieszkańców i wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom, czy może jednak zaspokajać potrzeby dotychczas zdiagnozowane (lub nawet nie) – w wielu
przypadkach jest rozstrzygany jednowymiarowo: nie ma pieniędzy na bieżącą obsługę systemu transportowego, to tym
bardziej nie ma na badania. W praktyce takie podejście często uniemożliwia podniesienie jakości systemu transportowego na wyższy poziom, a nie wolno zapominać, że tylko pełna
wiedza na temat zachowań komunikacyjnych umożliwia
osiąganie realnych oszczędności w funkcjonowaniu systemu
transportowego. KBR na poziomie województw (wykonywane w Polsce w 2013 r.) właściwie nie mają swoich wcześ
niejszych odpowiedników.
Pojawiają się również problemy z porównywalnością
uzyskiwanych wyników badań, zwłaszcza w przypadku
miejskich KBR-ów. Są one wykonywane w różnych latach,
w różnych porach roku, w dodatku według zróżnicowanych schematów prowadzenia badań. Formularze ankietowe wykorzystywane w badaniach w gospodarstwach domowych zazwyczaj znacznie się różnią, w efekcie czego –
można wzajemnie porównywać charakterystyki liczbowe
w różnych miastach (np. podział zadań przewozowych), ale
trudno już jednoznacznie określić przyczyny tych różnic
(wpływ pory roku, wzrost motoryzacji itp.).
Swego rodzaju znakiem czasu są problemy z wykonywaniem badań ankietowych w gospodarstwach domowych [4].
Wynika to często z rosnącego poczucia i potrzeby ochrony
prywatności mieszkańców, którzy niechętnie dzielą się informacjami lub wręcz nie godzą się na takie badania [5]. Być
może jednym z powodów odmów jest brak zauważalnych
efektów badań. Powiązanie wyników badań wykonywanych
w przeszłości z inwestycjami transportowymi czy zmianami
oferty przewozowej komunikacji miejskiej – nie zawsze jest
wyczuwalne, co przekłada się na mało optymistyczny udział
w badaniach bieżących. Dla osób zawodowo czynnych częstą
barierą we wzięciu udziału w badaniach jest zwyczajny brak
wolnego czasu, który jest pożytkowany w inny sposób.
Niestety, istnieje ryzyko, że właśnie te najbardziej zapracowane osoby generują największą liczbę podróży.
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Zasygnalizowane powyżej problemy sprawiają, że istnieje potrzeba poszukiwania innych sposobów prowadzenia
KBR. O ile wprowadzane sukcesywnie systemy pomiarów
automatycznych (np. automatyczne stacje pomiaru natężeń ruchu pojazdów, bramki w pojazdach komunikacji
miejskiej, odbiorniki GPS w pojazdach i inne) dają nadzieję
na stworzenie pełnego systemu danych pomiarowych, o tyle
wciąż nierozwiązanym problemem jest jakość i efektywność badań ankietowych w gospodarstwach domowych.
Dotychczasowe próby wykorzystania Internetu, choć obiecujące [3], nie dają podstaw do stwierdzenia, że badania
internetowe będą w stanie w pełni zastąpić tradycyjne wywiady bezpośrednie w gospodarstwach. Zapewne będą pełnić funkcje uzupełniające.
Stąd idea wykorzystania wywiadów ankietowych prowadzonych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego
(NSP) dla potrzeb Kompleksowych Badań Ruchu. Udział
w NSP jest obowiązkiem niemal każdego mieszkańca, gdyby więc udało się wprowadzić do formularza ankiety pytania na temat podróżowania – powstałaby baza danych
o niespotykanej dotychczas skali.

Narodowy Spis Powszechny
Narodowy Spis Powszechny stanowi realizację rozporządzenia nr 763/2008 w sprawie spisów powszechnych ludności
i mieszkań [6], przyjętego przez Parlament Europejski i Radę
w dniu 9 lipca 2008 roku. Rozporządzenie to nakłada na
Polskę, jako członka Unii Europejskiej, obowiązek gromadzenia i przekazywania co 10 lat wiarygodnych i szczegółowych danych na temat ludności i mieszkań. Są one niezbędne, między innymi do badania i definiowania polityk
regionalnych, społecznych i środowiskowych, do wspierania
integracji społecznej oraz ochrony środowiska. W celu zapewnienia porównywalności danych dostarczanych przez
poszczególne państwa członkowskie i umożliwienia dokonywania wiarygodnych zestawień na szczeblu UE w rozporządzeniu określono, że dane muszą się odnosić do ustalonego
roku referencyjnego, a pierwszym takim rokiem jest rok
2011. Rozporządzenie określa formy i zakres informacji wynikowych, jakie poszczególne kraje powinny przekazywać do
Biura Statystycznego Komisji Europejskiej – EUROSTAT-u,
oraz rekomenduje ujednolicone podstawowe definicje i klasyfikacje. Państwa członkowskie mogą jednak samodzielnie
decydować o źródłach danych, które mogą pochodzić z:
• tradycyjnych spisów powszechnych,
• spisów powszechnych opartych na danych z rejestrów
administracyjnych,
• kombinacji tradycyjnych spisów powszechnych z badaniami reprezentacyjnymi,
• kombinacji spisów powszechnych w oparciu o dane z rejestrów administracyjnych z badaniami reprezentacyjnymi lub/oraz tradycyjnymi spisami powszechnymi,
• badaniach opartych na próbie rotacyjnej („kroczące”
spisy powszechne).
Pomimo dopuszczonego stosunkowo swobodnego wyboru źródeł danych, a także metod przeprowadzania spi-

sów, kraje członkowskie UE są zobligowane do zagwarantowania wysokiej jakości i pełnej porównywalności wyników prowadzonych spisów. Wyniki każdego spisu powinny
być przekazywane do EUROSTAT-u w ciągu dwóch lat po
zakończeniu spisu. Nie ma natomiast żadnego ograniczenia
dla częstszego prowadzenia NSP, na przykład w odstępach
pięcioletnich (2011, 2016, 2021, 2026, itd.), podobnie jak
to ma miejsce w przypadku Generalnego Pomiaru Ruchu,
prowadzonego właśnie co 5 lat.
Głównym celem NSP jest zebranie szczegółowych informacji o liczbie oraz rozmieszczeniu ludności, z uwzględnieniem struktury demograficznej, społecznej i zawodowej
oraz charakterystyki społecznej i ekonomicznej gospodarstw domowych i mieszkających w nich rodzinach. W wymagany zakres NSP wchodzą więc tematy dotyczące ludności (np. miejsce zamieszkania, płeć, wiek, stan cywilny,
miejsce urodzenia, posiadane obywatelstwo, typ gospodarstwa domowego, bieżąca aktywność ekonomiczna, status
zatrudnienia, poziom wykształcenia oraz inne) oraz tematy
dotyczące mieszkań (np. rodzaje i lokalizacja pomieszczeń
mieszkalnych, powierzchnia użytkowa, forma własności,
liczba mieszkających osób czy nawet te najbardziej prozaiczne – system zaopatrzenia w wodę itp.). Sposoby podróżowania niestety nie należą do grupy informacji najbardziej
pożądanych. Jednak Rozporządzenie [6] nie wyklucza
możliwości rozszerzenia spisu o dodatkowe informacje, dotyczące kluczowych dziedzin życia mieszkańców, co otwiera
przynajmniej teoretyczną możliwość szerokiego ujęcia problematyki transportowej.
Spisowi podlegają osoby stale lub czasowo zamieszkałe
w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach
nie będących mieszkaniami, a nawet osoby niemające miejsca zamieszkania. Dotyczy to również osób małoletnich,
w ich imieniu odpowiadają osoby pełnoletnie, wspólnie
z nimi zamieszkałe. Nieco inaczej wygląda sytuacja w obiektach zbiorowego zakwaterowania, w przypadku braku
możliwości bezpośredniego spisania osoby, ograniczonych
odpowiedzi (np. data urodzenia, obywatelstwo, informacje
o miejscu poprzedniego zamieszkania, poziom wykształcenia) mogą udzielać osoby zarządzające tymi obiektami.
Spisowi nie podlegają jedynie osoby należące do personelu
przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, oraz innych osób korzystających
z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw lub
powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.
Osoby spisywane są zobligowane do udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym w sposób ścisły i wyczerpujący. Oczywiście zastosowanie pewnej formy
przymusu (jaką NSP niewątpliwie stanowi) może się odbić
przynajmniej na części pozyskiwanych danych. Dlatego niezwykle ważne jest przeprowadzenie akcji uświadamiających,
do czego wyniki badań będą wykorzystywane [7]. Jeżeli respondenci będą mieli świadomość, że ich odpowiedzi będą się
przyczyniały do poprawy warunków podróżowania w przyszłości, z pewnością jakość wyników badań będzie wyższa.
Takie akcje powinny być prowadzone możliwie szeroko,
w tym z wykorzystaniem mediów ogólnopolskich i lokalnych.
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Narodowy Spis Powszechny w roku 2011 – badanie pełne
i reprezentacyjne
Podstawę prawną ostatniego NSP, przeprowadzonego
w roku 2011 stanowiła Ustawa [8] z dnia 4 marca 2010
roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz.U. z 26 marca 2010 r. nr 47, poz.277)
wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz wspomniane
wcześniej Rozporządzenie [6] w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań. Według raportu [9], w NSP
wykonywanym w roku 2011, szczególną uwagę poświęcono zmianom zachodzącym w procesach demograficznych
i społecznych po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do
Unii Europejskiej. Dlatego spis musiał objąć zagadnienia,
które były objęte spisem w roku 2002. Spis został przeprowadzony w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku
(wg stanu w dn. 31.03.2011 o godz. 24:00). Wzięły w nim
udział wszystkie osoby stale zamieszkałe (zameldowane) na
obszarze Polski, przebywające w kraju lub za granicą, także czasowo. Spis prowadzono w budynkach, mieszkaniach,
obiektach zbiorowego zakwaterowania i wszelkich innych
zamieszkanych pomieszczeniach, niebędących mieszkaniami. Wykorzystano metodę mieszaną – skorzystano z systemów informacyjnych administracji publicznej, samospisu
internetowego, wywiadów telefonicznych oraz wywiadów
realizowanych przez rachmistrzów spisowych, bezpośrednio u respondentów.
NSP w roku 2011 został podzielony na dwie części: spis
pełny oraz spis reprezentacyjny. Spisem pełnym objęto każdego obywatela (oprócz wąskiej grupy mieszkańców, określonych w poprzednim punkcie). Pozyskiwane były następujące informacje:
• imię i nazwisko, numer PESEL, płeć, data i kraj urodzenia, prawny stan cywilny;
• adres zamieszkania, w określonym dniu w roku
(w przypadku NSP 2011 – 31 marca 2011 r.), w przypadku zamieszkania poza granicami Polski także rok
opuszczenia kraju oraz adres zamieszkania przed wyjazdem za granicę;
• czas zamieszkania pod adresem aktualnego przebywania do określonego dnia w roku, deklaracja zamieszkiwania pod aktualnym adresem przez 1 rok
lub dłużej oraz czas zamieszkiwania w miejscowości,
a także miejsce poprzedniego (ostatniego) zamieszkania przez co najmniej rok;
• obywatelstwo, narodowość, przynależność także do
innego narodu lub wspólnoty etnicznej oraz język zazwyczaj używany w domu.
Niestety, spis pełny nie stworzył absolutnie żadnych
szans na pozyskanie choćby pobieżnych informacji na temat podróżowania, niemal pełnej populacji mieszkańców.
Natomiast w spisie reprezentacyjnym wzięli udział
mieszkańcy około 20% mieszkań w skali kraju, wylosowanych w procedurze jednostopniowej. Informacji ogólnych
na temat liczby gospodarstw w mieszkaniu, relacjach pokrewieństwa, źródeł dochodów, tytułu własności mieszkania – udzielały osoby najlepiej zorientowane. Zdecydowana
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większość pytań dotyczyła jednak poszczególnych osób.
Były to pytania wchodzące w skład 10 modułów:
• charakterystyka demograficzno-społeczna osób (moduł składał się z 23 pytań);
• edukacja (6 pytań);
• aktywność ekonomiczna (25 pytań);
• dojazdy do pracy (5 pytań);
• źródła utrzymania (2 pytania);
• niepełnosprawność (5 pytań);
• dzietność, plany prokreacyjne (4 pytania);
• kraj urodzenia, obywatelstwo (6 pytań);
• migracje wewnętrzne i zagraniczne (21 pytań);
• narodowość, język, wyznanie (4 pytania).
Jak widać, najwięcej pytań dotyczyło (co zrozumiałe)
kwestii demograficznych i aktywności ekonomicznej, a także migracji mieszkańców. Trudno wątpić, że są to informacje potrzebne, choćby dlatego, że rzutują na wiele dziedzin
funkcjonowania społeczeństwa. Tematyka transportowa
była reprezentowana przez jeden moduł, poświęcony dojazdom do pracy.

Narodowy Spis Powszechny w roku 2011 – dojazdy do pracy
Moduł „dojazdy do pracy” w badaniu reprezentacyjnym
w roku 2011 objął następujące pytania:
• czy dojeżdża Pan(i) do głównego miejsca pracy? –
z możliwością wyboru jednej z trzech proponowanych odpowiedzi: „tak”, „nie mam stałego miejsca
pracy” lub „nie”;
• jakim środkiem transportu dojeżdża Pan(i) zwykle do
pracy? – respondenci mieli za zadanie określenie
środka transportu, którym pokonują najdłuższą odległość lub którym podróżują najczęściej w związku
z pracą; do wyboru były odpowiedzi: „komunikacja
publiczna (w tym miejska)”, „prywatny przewoźnik”,
„samochód osobowy – jako kierowca”, „samochód
osobowy – jako pasażer”, „pociąg” lub „inny”;
• ile czasu przeciętnie zajmuje Panu(i) dojazd do pracy?
– z możliwością wyboru jednej z czterech opcji: „do
30 minut”, „od 31 minut do 1 godziny”, „powyżej 1
godziny do 2 godzin” oraz „powyżej 2 godzin”;
• jaka jest odległość w kilometrach od Pana(i) miejsca
zamieszkania do miejsca pracy? – gdzie należało tę
odległość subiektywnie określić;
• jak często dojeżdża Pan(i) do pracy (z miejsca zamieszkania)? – z możliwością wyboru spośród możliwości:
„codziennie”, „częściej niż raz w tygodniu, ale nie codziennie”, „raz w tygodniu”, „raz na 2 tygodnie”, „raz
w miesiącu” oraz „rzadziej niż raz w miesiącu”.
Odpowiedzi na powyższe pytania niewątpliwie stanowią wartość, głównie na relatywnie wysokim poziomie
ogólności. Można z nich na przykład wywnioskować, że
w skali kraju udział dojeżdżających do pracy stanowi 32,5%
zatrudnionych lub, że do Krakowa w ciągu dnia dojeżdża
do pracy 2019 mieszkańców Wieliczki oraz 1936 mieszkańców Zielonek [9]. Należy uznać, że zestawienia te są
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bardzo bogate – na poziomie kraju, województw oraz
miast. Możliwe jest również określenie uśrednionych,
orientacyjnych długości podróży odbywanych w związku
z pracą, a także uśrednionych czasów dojazdu z różnych
obszarów – choć w tym drugim przypadku wybór spośród
wąskiej grupy zaproponowanych odpowiedzi może rzutować na dokładność oszacowań. Niezwykle istotne są informacje na temat dominujących środków transportu, wybieranych w podróżach związanych z pracą, chociaż niewątpliwie wybór środka wybieranego najczęściej, bez odniesienia
do konkretnych podróży, nie musi być miarodajny. Wydaje
się, że środki transportu zbiorowego powinny być jeszcze
bardziej zróżnicowane (np. autobus miejski, autobus podmiejski, tramwaj itp.). Z kolei odpowiedź „inne” zawiera
chyba zbyt dużo zróżnicowanych możliwości dotarcia do
pracy (zwłaszcza w obszarach miejskich: np. pieszo, rowerem, taksówką itp.).Informacje pozyskiwane w module
„dojazdy do pracy” są potrzebne, jednak trudno się oprzeć
wrażeniu, że można stosunkowo małym kosztem pozyskać
ich znacznie więcej i w bardziej użytecznej formie, głównie
z perspektywy ich ewentualnego wykorzystania w procesie
modelowania i planowania systemów transportowych.
Po pierwsze, moduł dotyczy tylko podróży związanych
z pracą, przy czym ze względu na bardzo ogólny charakter
pytań już na wstępie tracona jest możliwość lepszego rozpoznania pełnych łańcuchów podróży do i z pracy. Szkoda
również, że podobne pytania nie dotyczą podróży związanych z nauką, które przynajmniej dopełniłyby ogólny obraz
podróży obligatoryjnych. Podróżujący w związku z pracą
i nauką stanowią obecnie i potencjalnie największą grupę
osób często i regularnie podróżujących. Nie można jednak
zapominać o stale rosnącym znaczeniu podróży fakultatywnych (np. związanych z zakupami czy różnymi formami
rekreacji), których zarówno liczba, jak i udział w ogólnej
strukturze podróży sukcesywnie rośnie [10]. Dlatego warto
podjąć próbę zwiększenia funkcjonalności NSP w zakresie
podróżowania i pytać o wszystkie odbywane podróże, a nie
tylko te związane z pracą.

Wstępna autorska propozycja ujęcia problematyki
KBR w NSP
Możliwość włączenia problematyki podróżowania do badania pełnego w NSP jest niewielka. Z założenia badanie pełne jest krótkie (jak w roku 2011), wzięcie w nim
udziału nie powoduje istotnych uciążliwości przeciętnemu
mieszkańcowi. Pytania mają charakter bardzo ogólny i w
zasadzie nie wymagają pomocy ankietera. Nie ma więc
przeszkód, aby badanie pełne odbywało się w formie samospisu internetowego, wykonywanego samodzielnie
przez mieszkańców. Tymczasem w badaniach podróży pomoc zewnętrzna może być potrzebna, gdyż badani miewają kłopoty z precyzyjnym opisem podróży lub ich etapów.
Rolą ankietera jest wówczas pomoc w stworzeniu pełnego
i wyczerpującego opisu podróży. Pomoc taka najlepiej się
sprawdza w przypadku wywiadu bezpośredniego w mieszkaniu respondenta, rzadziej w przypadku badania telefonicznego. Zapewnienie takiej pomocy oznaczające objęcie

spisem pełnym wszystkich mieszkańców, byłoby z pewnością zbyt drogie, być może nawet niewykonalne.
Natomiast pokusa częściowej modyfikacji badania reprezentacyjnego, poprzez wzbogacenie dotychczasowego
modułu „dojazdy do pracy” jest bardzo silna.Przyjmując
założenia z roku 2011, istnieje szansa na pozyskanie informacji na temat podróżowania mieszkańców około 20%
mieszkań w kraju. To znacznie większy udział od uzyskiwanych w KBR-ach miejskich. Dodatkowo będzie można poznać zwyczaje transportowe mieszkańców bardzo zróżnicowanych obszarów, także miast i miejscowości, w których
tego typu badań się nie prowadzi, choćby ze względu na
wysokie koszty takich badań. Co więcej, wyniki badań prowadzonych w różnych miastach i województwach będą się
charakteryzować wysoką porównywalnością, gdyż formularze NSP mają charakter uniwersalny. Jest więc szansa na
dokonanie od dawna wyczekiwanej standaryzacji badań
transportowych [11].
Zaproponowano zamianę modułu „dojazdy do pracy”
na znacznie chłonniejszy moduł „podróże mieszkańców”,
co umożliwi pozyskiwanie informacji na temat wszystkich
odbywanych podróży, nie tylko tych związanych z pracą.
Zdecydowanie preferowana jest forma wywiadu bezpośredniego, prowadzonego w mieszkaniu respondenta przez ankietera uprzednio przeszkolonego w tematyce funkcjonowania systemów transportu oraz w metodyce prowadzenia
badań transportowych. Same formularze ankietowe muszą
być czytelne, zawierać precyzyjne sformułowania i być
przyjazne dla ankietera i respondenta. Tylko takie podejście, uwzględniające pomoc ankietera w zrozumieniu pytań
i udzielaniu precyzyjnych odpowiedzi, może prowadzić do
wiarygodnych, a tym samym satysfakcjonujących wyników
badań. Ponieważ wywiad bezpośredni w mieszkaniu respondenta stanowi najdroższą formę badań, warto rozważyć możliwość przeprowadzenia badania mieszanego,
uwzględniającego wykonanie części badań w formie wywiadów telefonicznych, a nawet samospisu internetowego.
Wydaje się jednak, że wówczas badania w formie wywiadu
w mieszkaniu powinny stanowić większość.
Zasadnicza zmiana w podejściu zakłada, że odpowiedzi
na wszystkie pytania w module „podróże mieszkańców”
będą udzielali wszyscy biorący udział w badaniu reprezentacyjnym, nie tylko podróżujący w związku z pracą. Jednak,
aby wdrożenie tego modułu (zamiast modułu „dojazdy do
pracy”) było możliwe, czas samego badania nie powinien
ulegać znaczącemu wydłużeniu. Oznacza to, że liczba pytań musi być ograniczona.
Wstępnie zaproponowano wykorzystanie klasycznego
dzienniczka podróży (wykorzystywanego np. podczas badań [3]), przy czym przyjęto założenie, że pozyskiwane informacje dotyczą podróży w dniu poprzedzającym badanie.
Każda podróż powinna być rejestrowana z wyszczególnieniem:
• źródła i celu podróży (w sensie terytorialnym, z podaniem nazwy miejscowości, dzielnicy lub ulicy);
• motywacji podróży (klasycznym ujęciu 7 motywacji:
dom – praca, praca – dom, dom – nauka, nauka – dom,
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dom – inne, inne – dom, nie związane z domem) lub
w ujęciu rozszerzonym, z podziałem motywacji związanych z nauką na szkoły ponadpodstawowe i uczelnie
wyższe (stosowanym podczas WBR 2005 [12]);
• czas trwania podróży (opcjonalnie: z podziałem na
etapy podróży);
• wykorzystywane środki transportu (także w przypadku podróży kombinowanych, np. w systemie Parkuj
i Jedź, lub różnymi rodzajami transportu zbiorowego);
• opcjonalnie: pytanie dotyczące podstawowych standardów jakości w transporcie zbiorowym (dopuszczalny poziom zatłoczenia, akceptowalna długość
dojścia do przystanku itp.).
Preferowana jest forma wywiadu bezpośredniego, która
umożliwia wydobycie precyzyjniejszych odpowiedzi, a także
stwarza możliwość udzielenia respondentowi dodatkowej
pomocy podczas wypełniania ankiety. Ponieważ jest to jednak najdroższa forma wywiadu, także i w tym przypadku
w pewnym zakresie można skorzystać z metody mieszanej.
Należy przy tym zapewnić ankieterom szkolenia tematyczne, z zakresu badań transportowych, a same formularze ankietowe muszą zapewniać czytelność i łatwość wypełniania.
Bardzo duża spodziewana liczba wywiadów otwiera pole do
dyskusji, czy badanie powinno dotyczyć tylko dni roboczych,
czy może również sobót i dni świątecznych.
Zasadna wydaje się także dyskusja nad podzieleniem zakresu badania reprezentacyjnego. Być może warto objąć
takim spisem nie 20%, ale np. 40% mieszkań, za to zadając
pytania dotyczące tylko części modułów.
Powyższe propozycje należy potraktować jako wstęp do
dyskusji. W przypadku zasadności i chęci wykorzystania
NSP dla potrzeb KBR. Najbliższy NSP mógłby odbyć się
w roku 2016, a więc pięć lat po ostatnim spisie i pięć lat
przed kolejnym, który zgodnie z Rozporządzeniem [6] powinien się odbyć w roku 2021. Warto również – w dalszej perspektywie – pomyśleć nad ujednoliceniem terminów wszystkich istotnych badań transportowych w Polsce. Generalny
Pomiar Ruchu (GPR) odbywa się również co pięć lat – ostatni miał miejsce w roku 2010, kolejna edycja to 2015. Być
może ewentualna decyzja o standaryzacji badań KBR w ramach NSP mogłaby wymusić przesunięcie GPR z roku 2020
na rok 2021. Takie ujednolicenie terminów badań i pomiarów (a także ogłoszenia ich wyników) z pewnością zostałoby
powitane przez planistów transportowych z radością.
Celem wykorzystania NSP do szeroko prowadzonych
badań transportowych jest nie tylko pozyskanie pełniejszych, zasobniejszych i ujednoliconych baz danych, ale również zwiększenie poczucia ważności samego NSP. Może tak
się stać, dzięki szerszemu uwzględnieniu tematyki transportowej, która jest przecież bliska większości mieszkańców. Proponowane podejście stanowi również zachętę do
ponownego spojrzenia także na pozostałe moduły wypełniane w badaniu reprezentacyjnym. Wykorzystanie NSP
dla celów KBR nie musi oznaczać rezygnacji z badań dodatkowych, o wyższej szczegółowości, głównie o charakterze lokalnym – jeśli takie potrzeby się ujawnią.
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Podsumowanie
Możliwość powiązania KBR z NSP stanowi szansę dla podniesienia użyteczności badań prowadzonych w gospodarstwach domowych. Dzięki wykorzystaniu obywatelskiego
obowiązku udzielania odpowiedzi na tematy zawarte w formularzu spisowym – istnieje możliwość pozyskania w miarę szczegółowych informacji na temat zachowań komunikacyjnych mieszkańców całego kraju, które mogłyby być
wykorzystane w procesie modelowania, a także planowania
układów komunikacyjnych w skali miast, aglomeracji, województw oraz kraju. Gromadzone w ten sposób dane byłyby
w pełni porównywalne, co znacznie ułatwiłoby proces oceny
wdrażanych strategii transportowych na różnych szczeblach.
Spodziewana jest także redukcja kosztów badań w skali kraju. Można również zaryzykować stwierdzenie, że jakość procesu planowania transportowego mogłaby wzrosnąć. Dzięki
zaangażowaniu tzw. środowiska transportowego metody
modelowania matematycznego sukcesywnie osiągają coraz
wyższy poziom, jednak ciągle – niejako cyklicznie – wraca
pytanie o kompletność i jakość danych wejściowych.
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