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Kompleksowe Badania Ruchu

Umożliwiają podejmowanie działań odpowiadających 

rzeczywistym potrzebom mieszkańców i dostosowanych 

do zmieniających się sposobów korzystania z systemu 

transportowego.

Niezbędny elementem prowadzenia 

racjonalnej polityki transportowej.
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Kompleksowe Badania Ruchu

3) Potoki pasażerskie w komunikacji zbiorowej

2) Pomiar natężenia ruchu

1) Wywiady ankietowe w gospodarstwach domowych

niezbędne do kalibracji modelu (bardzo trudne do uzyskania)

uzyskanie danych o zachowaniach i preferencjach 

komunikacyjnych mieszkańców

pomoc w określeniu potrzeb komunikacyjnych



Wywiady ankietowe w gospodarstwach domowych

Podstawowe informacje Dziennik podróży Ocena i preferencje

 liczba osób w gospodarstwie,

 liczba i rodzaj pojazdów

samochodowych będących

w dyspozycji,

 liczba i rodzaj pozostałych

pojazdów będących w dyspozycji 

(np. rowery, skutery, motocykle),

 płeć, wiek, wykształcenie,

 struktura zatrudnienia,

 posiadanie prawa jazdy,

 posiadanie biletu okresowego.

 wskazanie rejonu komunikacyjnego, 

w którym rozpoczęto i zakończono

podróż,

 czas rozpoczęcia i zakończenia

podróży,

 motywacja podróży,

 wykorzystywane środku transportu

w podróży,

 czasy dojścia pomiędzy

poszczególnymi etapami podróży,

 liczba osób w samochodzie

w przypadku odbywania podróży

w ten sposób.

 przyczyna wybrania środka

transportu, którym podróżowano,

 badanie oczekiwań dotyczących 

jakości świadczonych usług,

 oceny wprowadzonych

rozwiązań/inwestycji w systemie 

transportowym,

 rozpoznanie potrzeb

mieszkańców w zakresie

systemu transportowego.

1 2 3

Podróże odbywane w typowy dzień roboczy:

wtorek, środa, czwartek



Kompleksowe Badania Ruchu

Czyli swego rodzaju symulator,

który na podstawie konkretnych danych

pozwala na przewidzenie procesów zachowań uczestników ruchu,

jakie będą miały miejsce w sytuacji trwałych zmian w infrastrukturze

drogowej (np. budowa nowej drogi) lub krótkotrwałych zaburzeń

(np. zamknięcie na pewien okres odcinka drogi).

model podróży

najważniejszy efekt



Model ruchu
Dane w modelu poddawane są procedurom matematycznym i analizom, które

w efekcie umożliwiają przedstawienie obrazu ruchu w mieście w postaci liczby

pojazdów i liczby pasażerów na poszczególnych odcinkach ulic

w konkretnych przedziałach czasowych.

Model 
ruchu

Badania 
ankietowe 
dotyczące 
podróży 

mieszkańców
Dane o liczbie 
zatrudnionych 

i liczbie 
uczniów

Dane 
demograficzne

Sieć 
transportowa 

(układ dróg i tras 
transportu 

zbiorowego)

Pomiar 
liczby 

pojazdów

Pomiar 
liczby 

pasażerów 
w 

komunikacji 
zbiorowej

Plan 
zagospodarowania 

przestrzennego

Wskazówki do planowania

nowych inwestycji – nowych

dróg, ścieżek rowerowych,

linii tramwajowych

Umożliwienie

dopasowania tras,

częstotliwości kursowania

i wielkości pojazdów 

transportu zbiorowego

Wskazówki przy podejmowaniu 

decyzji o przeznaczeniu 

obszarów pod zabudowę 

mieszkaniową lub usługową



Przykładowe informacje, które można uzyskać z modelu ruchu

Obciążenie dróg w Małopolsce w ciągu doby

Rozkład potoków

– transport indywidualny - hpp

Rozkład potoków pasażerskich na liniach

kolejowych w ciągu doby

Generacja ruchu w KZ w gminach



Przykładowe informacje, które można uzyskać z modelu ruchu

Podróże do Krakowa Podróże do Tarnowa i Nowego Sącza

Więźba podróży w Małopolsce

Grudzień 2018
Podróże zewnętrzne



Kompleksowe Badania Ruchu w Województwie Małopolskim z 2014 r.

Przykładowe informacje, które można uzyskać z KBR

Ruchliwość niepiesza mieszkańców poszczególnych powiatów

Odsetek podróży obligatoryjnych niepieszych wykonanych za pomocą 

środków transportu zbiorowego

Podział zadań przewozowych

Motywacje podróży



Kompleksowe Badania Ruchu
w Województwie Małopolskim

Przeprowadzenie pomiarów:

wrzesień – październik - listopad 2019 r.

Otrzymane wyniki badań zostaną przekazane każdej jednostce

samorządu terytorialnego, która włączy się do projektu.

Województwo Województwo + Powiat + Gmina

finansują część badań

przeprowadzanych na ich terenach

przeprowadzi postępowanie 

i wybierze Wykonawcę



Szacowana próba

ok. 100 tys.
przebadanych gospodarstw domowych

ok.12 tys.
Województwo Małopolskie

ok. 500
Gminy

ok. 2,5 – 2,9 tys.
Powiaty

Opracowanie: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Gmina = 500 – (Powiat + Województwo)



Dziękuję za uwagę

Paweł Obrzut

Kierownik Zespołu ds. Organizacji 

Transportu Zbiorowego i Integracji 

Transportowej
Departament Transportu i Komunikacji

pawel.obrzut@umwm.pl
tel. (12) 63 03 503




