
Sprawozdanie z LXXX Forum Dyskusyjnego na temat „Warszawskiego Badania Ruchu 

2005 (WBR 2005) i propozycji dalszych działań” zorganizowanego przez Biuro 

Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy oraz  Stowarzyszenie Inżynierów                 

i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej – Oddział w Warszawie. 

 LXXX Forum Dyskusyjne odbyło się 24 listopada 2011 roku w Warszawskim Domu 

Technika. Forum prowadził mgr inż. Wojciech Wojtysiak, Prezes Oddziału SITK                       

w Warszawie. 

 Prezentacji dokonał dr inż. Tomasz Dybicz  pracownik Politechniki Warszawskiej 

oraz Biura Projektowo-Konsultingowego TransEko.  

 Na wstępie Prelegent przedstawił cele i zakres wykonywanych badań, których celem 

było uzyskanie podstawowych informacji o zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców 

Warszawy i aglomeracji (obszaru metropolitalnego), zebranie danych o potokach ruchu 

komunikacji zbiorowej (kz) i indywidualnej (ki), poznanie ocen i preferencji mieszkańców, 

zbudowanie komputerowego matematycznego modelu ruchu dla kz i ki. W zakresie 

wykonanych badań znalazły się wywiady z mieszkańcami gospodarstw domowych, badanie 

ankietowe kierowców na granicy Warszawy, pomiary natężeń ruchu pojazdów                        

i liczby pasażerów kz na wyznaczonych ekranach i kordonach. 

 Z wykorzystaniem wyników WBR 2005 i opracowanego modelu ruchu zostało 

wykonanych szereg projektów związanych z infrastrukturą komunikacyjną (m.in. Mostu 

Północnego i II linii metra) w tym analiz efektywności bez których nie można ubiegać się              

o dofinansowanie UE. Wyniki badań i model ruchu z 2005 r są na bieżąco wykorzystywane w 

ZDM i ZTM. Nie można pozwolić na to by te Jednostki, niezmiernie ważne dla 

prawidłowego działania Miasta, posługiwały się nieaktualnymi danymi o zachowaniach 

komunikacyjnych mieszkańców. ZTM nie może dobrze planować przebiegów                       

i częstotliwości kursowania linii, jak też planować modernizacji, remontów i inwestycji tras 

drogowych i komunikacyjnych opierając się na modelu sprzed kilku lat.  

 Wg Prelegenta kluczowymi problemami do rozwiązania przed przyszłymi 

wykonawcami WBR mającymi ogromny wpływ na późniejszą jakość modelu ruchu jest: 

podział miasta na rejony komunikacyjne i aktualizacja danych, sposób i technika zbierania 

danych o podróżach i preferencjach mieszkańców, pomiar i monitorowanie poziomów 

natężenia ruchu i liczby pasażerów, rozpoznanie Lokalnych Ograniczeń Przepustowości 

(LOP) w sieci dróg w mieście. 

  W nawiązaniu do 60-letniej tradycji doświadczeń amerykańskich (w miastach USA) 

przy kompleksowych badaniach ruchu dr Tomasz Dybicz przedstawił schemat procesu 



zbierania danych o podróżach osób w gospodarstwach domowych. Do pomiarów                       

i monitorowania poziomu natężeń ruchu i liczby pasażerów proponuje wykorzystanie danych 

z systemu biletowego metra oraz wykorzystanie danych z systemu video-monitoringu                    

w autobusach i tramwajach, a także rozbudowę systemu automatycznych pomiarów ruchu na 

ulicach oraz wykorzystanie danych z detektorów ruchu na skrzyżowaniach. Określenie 

średniej liczby przejazdów w transporcie zbiorowym oraz średniego natężenia ruchu                      

w wybranych przekrojach drogowych wraz z uwzględnieniem sezonowości i zmienności 

dobowej. Na zakończenie prelekcji autor przedstawił wyniki trzech symulacji ruchu 

dotyczących profilu prędkości przy natężeniu ruchu 2.500, 3.500 i 4.000 pojazdów na 

godzinę. 

 Po zreferowaniu tematu wywiązała się ożywiona dyskusja, w której poruszono 

następujące kwestie: 

 potrzeba określenia liczby ludności w Warszawie i w rejonach komunikacyjnych, co 

nie jest łatwe ze względu na braku możliwości oparcia się na danych meldunkowych, 

które to nie uwzględniają osób niezameldowanych bądź czasowo przebywających, 

takich jak studenci, czy osoby wynajmujące mieskania. 

 potrzeba objęcia badaniem całego obszaru metropolitalnego, 

 możliwości grupowania rejonów w dzielnice, 

 doświadczenia z poprzedniego badania ruchu, szczególnie przy dokonywaniu 

wywiadów w gospodarstwach domowych, gdzie udzielenie odpowiedzi nieraz było 

uzależnione od względów politycznych, 

 skoordynowanie  badań z pomiarami ruchu, potrzeba koordynacji baz danych dla 

lepszego ich wykorzystania, 

 możliwości wykorzystania spisu powszechnego dla uzyskania niektórych danych, 

 potrzeba doskonalenia badań ankietowych i ułożenia pytań ułatwiających lepsze 

wykorzystanie odpowiedzi, 

 możliwości zbierania danych np. w metrze, gdzie podawane są dane dotyczące 

wchodzących, a system jest przygotowany do liczenia także wychodzących, 

 potrzeba wykorzystywania zainstalowanych w autobusach urządzeń do liczenia 

pasażerów,  

 konieczność uwzględniania LOP, co ma szczególne znaczenie np. przy perturbacjach 

związanych z budową II linii metra (np. 1 pas ruchu na moście, lub zakaz ruchu 

indywidualnego), 



 istnienie w Warszawie mapy hałasu, a braku mapy przepustowości, 

 potrzeby wykonywania Planów Transportowych, do czego niezbędne jest posiadanie 

aktualnych badań ruchu. 

 

Biorąc pod uwagę fakt wykonania poprzednich WBR 6 lat temu uczestnicy stwierdzili, że 

istnieje pilna potrzeba wykonania podobnych w najbliższym czasie. Kolejne WBR powinno 

poprzedzić wykonanie i przedyskutowanie założeń w oparciu     o które wykona się badanie. 

 

Opracował  Adam Kotuszewski 

 

  

  

 

  

 

 

 


