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Słowniczek  

 
Cel podróży – miejsce docelowe podróży danej osoby. 

Model symulacyjny – jest narzędziem analitycznym, które ma za zadanie 
matematyczne odwzorowanie podróży realizowanych przez mieszkańców 
analizowanego obszaru w podziale na komunikację indywidualną oraz zbiorową, 
a także podróże rowerowe. 

Modelowanie podróży – dziedzina nauki zajmująca się matematycznym 
odwzorowaniem podróży wykonywanych przez mieszkańców realizowanego obszaru. 
Ma ona na celu także analizę i zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców. 

Natężenie ruchu– liczba pojazdów silnikowych, rowerów, pieszych, pasażerów 
transportu zbiorowego przekraczająca zadany przekrój jezdni/chodnika w określonej 
jednostce czasu. 

Podróż – przejazd (przejście) ze źródła do celu, składa się z sekwencji przemieszczeń. 

Podział zadań przewozowych – udział poszczególnych środków transportu w realizacji 
przemieszczeń. 

Prognozowanie ruchu – polega na przewidywaniu przyszłej wielkości ruchu, jego 
struktury przestrzennej i rodzajowej (typy pojazdów). Wykorzystywane są przy tym 
narzędzia symulacyjne. 

Przemieszczenie – etap podróży, realizowany w sposób jednorodny. 

Rejon komunikacyjny – obszar miasta charakteryzujący się możliwie jednorodnymi 
zachowaniami komunikacyjnymi, np. zespoły mieszkaniowe, obszary przemysłowe, 
itp. Najczęściej przemieszczanie funkcji (np. mieszkalnictwo + usługi). 

Rozkład ruchu w sieci ulicznej – określa trasy wybrane prze użytkowników związane 
z realizacją podróży ze źródła do celu. Wyznacza liczbę pojazdów lub pasażerów na 
poszczególnych odcinkach międzywęzłowych. 

System transportowy – zbiór urządzeń, instytucji i użytkowników, przepisów, 
organizacji ruchu, oferty przewozowej umożliwiający przemieszczanie osób 
i ładunków. Zawiera się w nim także zbiór czynności do osiągnięcia tego celu 
(załadunek i wyładunek, wsiadanie i wysiadanie), w tym czynności manipulacyjne (np. 
opłaty). 

Więźba ruchu – obrazuje skąd i dokąd są realizowane podróże oraz jaka jest ich liczba 
w jednostce czasu (podróże/dobra, podróże/godzina). 

Źródło podróży – miejsce rozpoczęcia podróży danej osoby. 
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Zakres Kompleksowych Badań Ruchu 

W ramach realizacji „Wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego 
miasta Katowice” wykonano szereg badań związanych z codziennym przemieszczaniem się 
mieszkańców. Szczegółowe badania ruchu pozwoliły na wiarygodne przedstawienie stanu 

istniejącego oraz wskazania najistotniejszych problemów komunikacyjnych. 
 

Kompleksowe Badania Ruchu dla Katowic obejmowały: 
 
Badania ankietowe w gospodarstwach domowych 
 

Pomiary dla transportu zbiorowego: 
 pomiary potoków pasażerskich 

 badania ankietowe pasażerów 

Pomiary dla transportu indywidualnego: 

 badania przekrojowe w punktach wewnątrz miasta 

 pomiary ruchu tranzytowego na kordonie miasta 

Badania ruchu ciężarowego 
 

 
 
 
Opracowany model ruchu dla komunikacji indywidualnej i zbiorowej bazuje na wynikach badań 

ankietowych w gospodarstwach domowych oraz pasażerów w pojazdach transportu 

zbiorowego, a także na pomiarach natężeń ruchu i potoków pasażerskich. Jest on 

matematycznym opisem rzeczywistych przemieszczeń osób na terenie Katowic. 

 

JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ MODEL RUCHU? 

ANALIZA WPŁYWU BUDOWY NOWEJ DROGI LUB ZAMKNIĘCIA ISTNIEJĄCEJ NA RUCH W MIEŚCIE 

DOPASOWANIE TRAS LINII TRANSPORTU ZBIOROWEGO DO POTRZEB MIESZKAŃCÓW 

OKREŚLENIE WPŁYWU NOWEJ ZABUDOWY (MIESZKANIOWEJ, PRZEMYSŁOWEJ) NA RUCH W MIEŚCIE 

ANALIZA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
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Cel badania ankietowego 

“Wieloletni plan zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice” realizowany jest 
w celu poprawy efektywności powiązań pomiędzy poszczególnymi rejonami Katowic, znacznej 

poprawy jakości życia w mieście w szczególności w zakresie codziennych przemieszczeń, 
kreowaniu przestrzeni dla mieszkańców. 

 
Badania ankietowe stanowiły zasadniczą część opracowania pn. „Wieloletni plan 
zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice”. Celem wywiadów było: 

 
 
Uzyskanie podstawowych danych dotyczących zachowań komunikacyjnych 
mieszkańców Katowic. 
 

 

Poznanie opinii mieszkańców nt. funkcjonowania komunikacji indywidualnej 
i zbiorowej w Katowicach. 
 
 

Poznanie ocen i preferencji transportowych mieszkańców Katowic. 
 

 

Pozyskanie informacji na temat przyczyn wyboru poszczególnych środków transportu. 
 
 

 
 
Budowa modelu symulacyjnego systemu transportowego Katowic. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

ZRÓWNOWAŻONY 
 ROZWÓJ 
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Próba badawcza 
 

Głównym celem badań ankietowych było dostarczenie najważniejszych informacji na 

temat wykonywanych podróży przez mieszkańców Katowic. Badaniem objęto 

wylosowane gospodarstwa domowe i ich członków w wieku 6 lat i więcej. 

W oparciu o szczegółowe dane demograficzne oszacowano wielkość badanej 

populacji mieszkańców Katowic w wieku pow. 6 roku życia na 286 290 osób. 

Próba badawcza wyniosła: 5 038 gospodarstw domowych, 10 364 osoby 

udzieliły odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. 

Wywiady prowadzone były w domach respondentów, na losowej próbie adresowej 

gospodarstw domowych, reprezentatywnej dla Katowic. Wywiady realizowane były 

w dni robocze nieświąteczne (od środy do piątku) wyłącznie w godzinach 

popołudniowych, gwarantując właściwy udział w próbie osób podróżujących, 

pracujących i uczących się.  

Badanie wykonano z wykorzystaniem urządzeń typu tablet, które zostały wyposażone 

w specjalistyczną platformę do prowadzenia profesjonalnych badań ankietowych. 

 

5038 

gospodarstw 

domowych 

10 364 osoby  
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 Łączna liczba podróży w Katowicach. Wskaźnik ruchliwości. 

 
Łączna liczba podróży wykonywana przez mieszkańców Katowic  

wynosi 516 298. 
 

Najwięcej podróży rozpoczyna się o godzinie 07:00 (13 % wszystkich podróży w ciągu 
doby) oraz o godzinie 15:00 (blisko 10 % wszystkich podróży w ciągu doby). 

 
Co piąty mieszkaniec Katowic w dzień powszedni nie odbywał żadnej podróży. 
Najczęstszą przyczyną jest brak potrzeby (ponad 50% niepodróżujących) lub choroba 
(ponad 25% niepodróżujących).  
 
Ponad 60% mieszkańców Katowic odbywa w typowym dniu roboczym dwie podróże. 
Zazwyczaj jest to podróż z domu do pracy/szkoły oraz powrót bezpośrednio do domu. 
 
Ruchliwość (średnia liczba podróży na dobę) wynosi w Katowicach 1,8. Jest ona 
znacząco niższa wśród osób powyżej 55 roku życia (1,4), osób bez samochodu 
osobowego w gospodarstwie domowym (1,4) oraz nie pracujących/nie uczących się 
(1,3). Wynika to z występowania w tych grupach większej liczby osób, które nie 
podróżują codziennie. Wyższą niż średnia ruchliwością charakteryzują się osoby 
uczące się lub/i pracujące (2,0 i więcej) oraz posiadające w gospodarstwie domowym 
przynajmniej jeden samochód. 
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Motywacje podróży 
 

Każda podróż realizowana na co dzień odbywa się w wyznaczonym celu – są to tzw. 
motywacje podróży. Wyróżnia się następujące cele: dom, szkoła, praca, zakupy, 
rozrywka, usługi, itp. 
Wiedza dotycząca rozkładu podróży w podziale na motywacje pozwala na prawidłowe 
konstruowanie oferty przewozowej. 
 

 
 
W godzinach nocnych i porannych niemal wszystkie podróże rozpoczynają się w domu 

i mają za cel po pierwsze miejsce pracy, po drugie miejsce nauki i po trzecie inne 

miejsca. Zdecydowana większość tych podróży odbywa się między 5, a 8. Poranny 

szczyt przypada na godzinę 7. W kolejnych godzinach liczba podróży jest mniejsza, 

a coraz większą ich część ma związek z zakupami, usługami lub/i urzędami. W ciągu 

dnia (9-16) przeważają podróże powrotne (z miejsca pracy, nauki lub innego miejsca 

do domu), a podróże rozpoczynające się w domu najczęściej mają inny niż praca 

i nauka cel. W tym czasie odbywa się też najwięcej podróży niezwiązanych z domem. 

Szczyt podróży niezwiązanych z pracą/szkołą przypada na godzinę 10. Od godziny 12 

rozpoczynają się podróże powrotne – najpierw ze szkół, a od godziny 14 także z miejsc 

pracy. Większość z nich kończy się w miejscu zamieszkania, a wśród pozostałych 

dominują związane z zakupami, usługami lub/i urzędami. W godzinach 

popołudniowych bardzo silnie dominują podróże powrotne do domu. Podróże 

rozpoczynane w domu mają zazwyczaj inny niż praca lub nauka cel. 
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Udział godzin szczytu w podróżach 
 

Poranny szczyt transportowy w Katowicach rozpoczyna się od godziny 6:00 i trwa do 
8:00. Osiąga bardzo wyraźne maksimum między 7:00 a 8:00. Szczyt popołudniowy jest 
bardziej rozciągnięty w czasie. Największe natężenie obserwuje się od godziny 14:00 
do 17:00 z maksimum między 15:00 a 16:00. Średni czas podróży mieszkańców 
Katowic to 28 minut. Różnice średniego czasu podróży w zależności od motywacji nie 
są duże. Najdłuższe są podróże powrotne z pracy, najkrótsze natomiast podróże 
niezwiązane z domem. Znaczne różnice w długości podróży występują natomiast 
w zależności od środka transportu. Podróże piesze są najkrótsze – trwają średnio 15 
minut. Ma to niewątpliwie związek z odległością do pokonania. W przypadku dalszych 
podróży mieszkańcy decydują się na skorzystanie ze środka lokomocji – najczęściej 
samochodu. Średni czas podróży tym środkiem transportu wynosi 27 minut. Kolejnym 
wyborem jest autobus lub tramwaj. Podróż komunikacją miejska trwa średnio 45 
minut (wraz z dojście do przystanku, ewentualnymi przesiadkami i dojście 
z przystanku końcowego do celu podróży). Najdłuższe trwają podróże pociągami 
i autobusami pozamiejskimi – około 2 godzin. Te środki transportu często służą 
przemieszczaniu się na większe odległości – podróże międzymiastowe czy 
zagraniczne. 
 

Poniżej przedstawiono liczbę podróży w ciągu doby w podziale na środki 
transportu. 
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Podział zadań przewozowych 

Samochód osobowy jest najczęściej wybieranym przez mieszkańców Katowic 

środkiem transportu. Co trzecia podróż mieszkańca Katowic jest realizowana 

samochodem osobowym w roli kierowcy, a co 10 jako pasażer. Średnia liczba osób 

w samochodzie podczas podróży wynosi 1,24 osoby w pojeździe, co oznacza, że 

w większości samochodów osobowych jedzie jedna osoba. Podróże piesze stanowią 

30,8 %. Jedna czwarta przemieszczeń mieszkańców Katowic realizowana jest 

z wykorzystaniem komunikacji miejskiej. Podróże wykonywane rowerem stanowią 1,4 

% wszystkich podróży. 

 

 

Miasto powinno dążyć do zapewnienia zrównoważonego rozwoju poprzez 

zwiększenie działań związanych z rozwojem transportu zbiorowego, rozwojem 

infrastruktury rowerowej oraz oddawaniem przestrzeni pieszym. Należy 

zintensyfikować działania związane z zapewnieniem mieszkańcom możliwości 

szybkiego i komfortowego przemieszczania się transportem publicznym w celu 

zaspokojenia ich potrzeb i oczekiwań. Katowiczanie chętni są do przemieszczeń 

pieszych, zatem należy zwrócić szczególną uwagę na planowanie przestrzeni, która 

powinna być komfortowym otoczeniem dla jej użytkowników. 

  

PODRÓŻE 

NIEPIESZE 

PODRÓŻE 

OGÓŁEM 
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53%
47%

Podział zadań przewozowych w ruchu wewnętrznym

Transport zbiorowy
Transport indywidualny

24%

76%

Podział zadań przewozowych w ruchu docelowo - źródłowym

Transport zbiorowy
Transport indywidualny

6%

94%

Podział zadań przewozowych w ruchu tranzytowym

Transport zbiorowy
Transport indywidualny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podział zadań przewozowym pomiędzy transportem zbiorowym i indywidualnym 

w podróżach wewnętrznych posiada charakter zrównoważony, natomiast 

w podróżach zewnętrznych docelowo - źródłowych oraz tranzytowych wymaga 

zdecydowanych działań o charakterze aglomeracyjnym, wykraczających poza 

kompetencje miasta Katowice.  
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Model ruchu sieci transportowej Katowic 
Opracowany model podróży bazuje na wynikach badań ankietowych 
w gospodarstwach domowych oraz pomiarów natężeń ruchu i potoków pasażerskich. 
Jest on matematycznym opisem rzeczywistych przemieszczeń osób na terenie 
Katowic. 

Podróże 
szczyt poranny ( 07:00 – 08:00) 

Samochody 
osobowe 

Pojazdy 
ciężkie 

Rower 
Transport 
zbiorowy 

SUMA Udział 

Wewnętrzne 49% 7% 100% 79% 39 517 55% 

Docelowe 17% 36% 0% 11% 12 177 17% 

Źródłowe 16% 26% 0% 5% 9 390 13% 

Tranzyt 18% 31% 0% 4% 10 369 15% 

SUMA 100% 100% 100% 100% 71 453 100% 
 

Podróże 
szczyt popołudniowy (15:00 – 16:00) 

Samochody 
osobowe 

Pojazdy 
ciężkie 

Rower 
Transport 
zbiorowy 

SUMA udział 

Wewnętrzne 39% 11% 100% 64% 33 843 43% 

Docelowe 17% 31% 0% 12% 13 084 17% 

Źródłowe 24% 25% 0% 21% 17 738 23% 

Tranzyt 21% 33% 0% 3% 13 203 17% 

SUMA 100% 100% 100% 100% 77 868 100% 
 

Więcej podróży w Katowicach obserwuje się w popołudniowym szczycie 

komunikacyjnym, kiedy to występuje 77 868 przemieszczeń na godzinę, przy 71 453 

w najbardziej obciążonej godzinie porannej. Najwięcej w szczycie porannym 

występuje podróży wewnętrznych, czyli rozpoczynających i kończących się 

w Katowicach. W szczycie popołudniowym natomiast podróże wewnętrzne stanowią 

blisko połowę wszystkich przemieszczeń. 

W ciągu doby realizowanych jest prawie 350 tysięcy podróży wewnętrznych 

w Katowicach. 

Po kilkanaście procent podróży stanowią podróże docelowe (w relacji do miasta), 

źródłowe (z miasta) oraz tranzytowe (przejazd przez miasto bez celu podróży 

w Katowicach).  

W porannym szczycie komunikacyjnym ponad 50% wszystkich samochodów 

osobowych wjeżdżających do miasta nie posiada celu podróży w granicach Katowic – 

jest to tzw. ruch tranzytowy. W popołudniowym szczycie komunikacyjnym występuje 

61% tego typu pojazdów.  
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Napełnienie samochodu osobowego 

 
 

 
 

W wyniku prowadzonych badań natężenia ruchu określono średnie napełnienie 
samochodu osobowego. Dla Katowic wyniosło ono 1,24 osoby na pojazd. Wynik ten 
pokazuje, że w większości samochód wykorzystywany jest przez jedną osobę. 
Potwierdziły to również badania ankietowe. Jest to związane także z podziałem zadań 
przewozowych, który w Katowicach wykazuje wysoki udział podróży transportem 
indywidualnym (głównie samochodem osobowym).  

 

 
W WIĘKSZOŚCI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 

ZNAJDUJE SIĘ TYLKO KIEROWCA 
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Powody wyboru danego środka transportu przez mieszkańców 
KOMUNIKACJA MIEJSKA 

Aż 75 % mieszkańcom Katowic zdarza się korzystać z komunikacji miejskiej. Co prawda 

dla 41 % jest to konieczność, jednak co 3 mieszkaniec Katowic wybiera komunikację 

miejską mimo możliwości poruszania się samochodem. To, co najczęściej skłania do 

pozostawienia samochodu w domu, to brak miejsc parkingowych i korki. Dość 

istotnymi powodami są także: niższy koszt korzystania z komunikacji miejskiej oraz 

konieczność uiszczenia opłaty za parkowanie. Co 3 mieszkaniec Katowic, który wybrał 

komunikację miejską zamiast samochodu, zrobił to z konieczności – czasowo był 

pozbawiony dostępu do samochodu. 

  

41,00%

40,00%

30,00%

28,00%

20,00%

6,00%

4,00%

4,00%

6,00%

Brak miejsc parkingowych

Zatłoczenie ulic (korki uliczne)

Chwilowy brak dostępu do samochodu

Niższe koszty podróży komunikacją zbiorową

Opłaty za parkowanie

Wysoka jakość komunikacji zbiorowej

Ryzyko kradzieży i uszkodzenia samochodu

Zły stan zdrowia

Inne

Powody wyboru komunikacji miejskiej 
wśród osób posiadających możliwość jeżdżenia samochodem

34%

41%

25%

Podróże po Katowicach komunikacją miejską

Korzystałem/am z komunikacji
miejskiej pomimo możliwości
jeżdżenia samochodem (jako
kierowca)

Korzystałem/am z komunikacji
miejskiej, ale nie miałem/am
możliwości jeżdżenia
samochodem (jako kierowca)

Nie korzystałem/am w ogóle z
komunikacji miejskiej
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Ocena komunikacji miejskiej w Katowicach 
 

Komunikacja miejska w Katowicach jest oceniana raczej dobrze. Najlepiej ocenianym 

elementem jest punktualność, która jest także zdaniem mieszkańców najważniejszą 

cechą komunikacji miejskiej. Pozostałe istotne elementy to częstotliwość kursowania, 

czas podróży i koszt przejazdu, który jest najgorzej ocenianym elementem 

komunikacji miejskiej w Katowicach (średnia 6,3 na skali 1-10, czyli ocena 

„przeciętnie”). Warto zauważyć, że koszt przejazdu jest oceniany najgorzej przez 

osoby, które mają alternatywę w postaci możliwości podróżowania samochodem. 
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Powody wyboru danego środka transportu przez mieszkańców 
SAMOCHÓD OSOBOWY – DOJAZDY DO ŚRÓDMIEŚCIA 

 

Badania wskazują, że do śródmieścia Katowic mieszkańcy dojeżdżają najczęściej 

komunikacją miejską (52%), samochodem osobowym (30%) lub dochodzą pieszo 

(10%). Względem dojazdu do śródmieścia widać wzrost odsetka osób dojeżdżających 

samochodem i spadek odsetek osób dochodzących pieszo. Wiąże się to 

prawdopodobnie z pokonywaniem większej odległości w czasie tego typu podróży. 

Wśród osób dojeżdżających do śródmieścia samochodem jedynie co 12 kierowca 

posiada uprawnienia do parkowania darmowego lub ze zniżką. 

Prawie połowa mieszkańców dojeżdżających do śródmieścia samochodem nie 

zrezygnuje z tego środka transportu pod żadnym pozorem. Pozostałych mieszkańców 

do zmiany mogą skłonić możliwość szybkiego dojazdu komunikacją miejską (ominięcie 

korków), możliwość zostawienia samochodu na bezpłatnym parkingu 

i kontynuowanie jazdy komunikacją miejską (system P+R) oraz zwiększenie 

częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej. 
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Podróże rowerem 

Około połowa mieszkańców Katowic posiada rower, jednak co 4 posiadacz z niego nie korzysta. 

Z roweru – niezależnie od celu – korzysta co 3 mieszkaniec Katowic.  

Zdecydowana większość rowerzystów jeździ jednośladem rekreacyjnie. 

Jedynie 6% mieszkańcom Katowic zdarza się wybierać jazdę rowerem zamiast jazdy 

samochodem lub komunikacją miejską. Warto zauważyć, że najczęściej są to 

pracujący mężczyźni w wieku 40-54 lat. Dominującymi powodami wykorzystania 

roweru w takim właśnie celu są uniezależnienie od korków i dbałość o zdrowie. Istotne 

były także dbałość o środowisko i niskie koszty tak odbywanej podróży. 
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Analiza zachowań komunikacyjnych  

Katowice, Kraków, Gdańsk, Poznań 

 Katowice Kraków Gdańsk Poznań 

P
o

d
zi

ał
 z

ad
ań

 

p
rz

ew
o

zo
w

yc
h

 Samochód 

osobowy 
43,3 % 33,7 % 40,0 % 39,4 % 

Transport zbiorowy 24,5 % 36,7 % 38,4 % 43,3 % 

Rower 1,4 % 1,2 % 1,8 % 4,3 % 

Pieszo 30,8 % 28,4 % 19,8 % 13,0 % 

Ruchliwość 1,8 2,0 2,4 1,8 

Ogólny poziom zadowolenia  

z transportu zbiorowego 

(skala od 0 do 10) 

7,00 7,20 6,80 6,27 
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Wybrane charakterystyki analiz modelowych ruchu  

Na kolejnych stronach zaprezentowano wydruki obciążenia sieci 

transportowej – dla transportu indywidualnego i zbiorowego. 

Zestawiono następujące grafiki: 

1. Rozkłady ruchu na sieć transportową 

a) transport indywidualny – szczyt poranny 

b) transport indywidualny – szczyt popołudniowy 

c) transport indywidualny – rozkład dobowy 

 

2. Rozkłady ruchu na sieć transportową 

a) transport zbiorowy – szczyt poranny 

b) transport zbiorowy – szczyt popołudniowy 

c) transport zbiorowy – rozkład dobowy 

 

3. Więźby ruchu 

a) ruch tranzytowy – szczyt poranny 

b) ruch tranzytowy – szczyt popołudniowy 

 

Model sieci transportowej został zbudowany w oparciu o: 

1. Wyniki badań ankietowych 

2. Rozkład przestrzenny podróży 

3. Podział zadań przewozowych 

4. Rozkład podróży na sieć drogową  
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Rozkład ruchu na sieć transportową  

Transport indywidualny – szczyt poranny 
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Rozkład ruchu na sieć transportową  

Transport indywidualny – szczyt popołudniowy 
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Rozkład ruchu na sieć transportową  

Transport indywidualny – rozkład dobowy 
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Rozkład ruchu na sieć transportową  

Transport zbiorowy – szczyt poranny 
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Rozkład ruchu na sieć transportową  

Transport zbiorowy – szczyt popołudniowy 
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Rozkład ruchu na sieć transportową  

Transport zbiorowy – rozkład dobowy 
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Więźba ruchu 

Ruch tranzytowy – szczyt poranny 
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Więźba ruchu 

Ruch tranzytowy – szczyt popołudniowy 
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