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Definicja podróży 

Nie ma jednoznacznej definicji podróży 

Podróż to przemieszczenie osoby starszej niż         na 

odległość większą niż ….. 

6 lat 14 lat 

100 m  200 m 
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Definicja podróży 

Podróż – umotywowane przemieszczenie 

się osoby pieszo lub z wykorzystaniem 
jednego lub więcej Y przejazdów środkami 

transportu pomiędzy określonymi jako 

źródło i cel podróży miejscami, z których 

każdemu miejscu da się przypisać jedną           
z wyodrębnionych kategorii Ymotywacji 

podróży. 

dr inż. Andrzej Krych, mgr inż. arch. Maciej Kaczkowski;  Słownictwo 

kompleksowych badań ruchu i modelowania potoków ruchu.  
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Najlepiej identyfikuje miejsce punkt 

adresowy. Zatem podróż musi 

odbywać się pomiędzy dwoma 

różnymi punktami adresowymi.  
• Punkt adresowy wg GUS 

Punkt opisany przez numer porządkowy oraz parę współrzędnych X, Y 

określającą położenie punktu adresowego w przestrzeni. 

Adres to informacja o lokalizacji nieruchomości na podstawie danych 

adresowych, zazwyczaj nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru 

budynku i kodu pocztowego. 

Źródło definicji: rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów 

Miejsce publikacji: Dz. U. z 2012 r. poz. 125  

 

Definicja podróży 
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• Nie powinno 

być ograniczeń 

wieku badanych 

• Jeśli już to 

granicą 

powinien być 

wiek obowiązku 

szkolnego – 

obecnie 6 lat 

Wiek badanych 

Badanie Odległość Wiek 

SZCZECIN 2016 >=100m >=6 

GDAŃSK 2016 >250 >=6 

WARSZAWA 2015 >=100m >=6 

GDYNIA 2015 brak danych <16-75> 

KATOWICE 2015 brak danych >6 

KRAKÓW 2013 >=250 >=6 

POZNAŃ 2013 >200 >13 

WROCŁAW 2010 >500 >6 

BYDGOSZCZ TORUŃ 2010 brak danych >13 
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Obszar badania 

• Podróżni                   

w aglomeracjach 

nie zwracają uwagi 

na granice 

administracyjne 

• Badania powinny 

obejmować obszar 

aglomeracji 
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 Dane o zagospodarowaniu 

2015 
prognoza 
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Motywacje podróży 

Ponieważ w modelowaniu rozróżnia się motywacje źródło-cel 

w badaniach i raportach związanych z analizami ruchu należy 

zachować ten sposób zapisu motywacji podróży. 

Minimum to 7 motywacji: 

• Dom-Praca, 

• Praca-Dom, 

• Dom-Nauka, 

• Nauka-Dom, 

• Dom-Inne, 

• Inne-Dom, 

• Nie związane z domem. 

Dla tych motywacji powinny być podawane uzyskane/przyjęte 

ruchliwości ogółem i niepiesze. 
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Motywacje podróży 

Należy zwrócić uwagę na rozbieżność motywacji 

podróży w badaniach i modelowaniu i motywacji 

wymaganych w raportach AKK –  

Niebieska Księga Sektor Transportu Publicznego 

 

 

 

Sugeruje się zmiany w Niebieskiej Księdze. 
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Rozkład przestrzenny ruchu 

• Wynikiem badań muszą być 

pokazane w raporcie rozkłady 

odległości podróży dla 

wszystkich motywacji. 

• Powinno się także pokazywać 

uzyskane z badań macierze 

podróży scalone do 

makrorejonów (dzielnic)           

w formie tabel. 

• Konieczne jest prezentowanie 

uzyskanych parametrów 

krzywych oporu przestrzeni. 
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Środki transportu 

Przejazd osób – część  Y podróży odbywająca się 

z wykorzystaniem jednego środka transportu. 
dr inż. Andrzej Krych, mgr inż. arch. Maciej Kaczkowski;  Słownictwo kompleksowych badań ruchu i modelowania 

potoków ruchu.  

Badanie powinno być prowadzone                         

(i raportowane) tak, aby można uwzględnić 

wszystkie przejazdy w trakcie podróży (także tym 

samym środkiem, ale inną linią). 

Z kolei dla raportów dla AKK należy podawać 

informację o przejazdach i liczbie podróży. 
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Podział zadań 

• W mieście zawsze funkcjonuje system 

transportowy 

• Konieczne jest analizowanie i uzyskanie modeli 

rozdziału zadań na różne środki transportu  

• Nie należy dopuszczać opracowań 

uwzględniających tylko jeden podsystem 

transportu 
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Dobowy rozkład ruchu 

Udział godziny 

szczytu 

powinien być 

określany           

na podstawie 

badań 

zachowań 

komunikacyj-

nych a nie 

pomiarów 
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Przy przeliczaniu wartości w godzinach szczytu na dobę 

należy pamiętać o tym że: 

• Korzyści w godzinach szczytu są istotnie większe niż 

dla okresów międzyszczytowych i nocnych; 

• Różne są koszty funkcjonowania transportu 

publicznego w okresie szczytowym, pozaszczytowym           

i nocnym. 

Dobowy rozkład ruchu 
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Pomiary ruchu 
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Zmienność ruchu 
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Wahania ruchu 
Wykres ramka-wąsy (licznik nr 36 Krzesiny  2013.sta 24v*365c)

 Mediana = 55698

 25%-75% 

= (43052, 60452)

 Zakres nieodstających 

= (20891, 73823)

 Odstające

 Ekstremalne
doba

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

SDRR 51 600 100,00% 

mediana 55 700 107,95% 

percentyl 

75% 60 452 117,16% 

dzień 

roboczy 57 790 112,00% 

max 73 800 143,02% 
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Pomiary ruchu 

• POMIARY RUCHU POWINNY BYĆ CIĄGŁE – 

stacje pomiarowe, pomiary związane                         

z systemami sterowania 

• WSZELKIE SYSTEMY ELEKTRONICZNE 

POWINNY BYĆ WPROWADZANE Z WYMOGIEM 

GROMADZENIA I ANALIZY DANYCH 

• ZARZĄDCY KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ 

MUSZĄ WPROWADZAĆ SYSTEMY MIERZĄCE 

AUTOMATYCZNIE LICZBĘ PASAŻERÓW 

• JEDNORAZOWE POMIARY POWINNY MIEĆ 

ZNACZENIE UZUPEŁNIAJĄCE 
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Jednorodność pomiarów 

Generalny Pomiar Ruchu 

Motocykle 

Samochody osobowe i mikrobusy 

Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) 

Samochody ciężarowe bez przyczep 

Samochody ciężarowe z przyczepami /naczepami 

Autobusy 

Ciągniki rolnicze 

Zniknęły pojazdy zaprzęgowe 

Pojawiają się i znikają rowery 

Opłaty na autostradach 

Pojazdy dwuosiowe 

Pojazdy dwuosiowe z kołem bliźniaczym na 2 osi 

Pojazdy trzyosiowe 

Pojazdy o więcej niż 3 osiach 

Pojazdy nienormatywne 

 

 

 

Elektroniczny system poboru opłat 

Pojazdy o dopuszczalne masie całkowitej poniżej 3,5 t 

Pojazdy o dopuszczalne masie całkowitej 3,5 t – 12t 

Pojazdy o dopuszczalne masie całkowitej powyżej 12 t  

Pojazdy, które z przyczepą mają DMC powyżej 3,5 t 

 

Statystyki GUS 

Dla pojazdów ciężarowych bazują na ładowności 

Zniekształcone pojazdami z kratką 
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Dziękuję za uwagę 


