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Metody szacowania wielkości Średniego Dobowego Ruchu Rocznego (SDRR) 

na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów krótkotrwałych  

(24 godzinnych)  

Niniejszy dokument opisuje metody szacowania wielkości SDRR na sieci dróg krajowych na 

podstawie wyników uzyskanych z pomiaru krótkotrwałego (24-godzinnego).  

Metody mogą być stosowane wyłącznie dla odcinków (przekrojów pomiarowych) dróg krajowych 

zlokalizowanych poza miastami o liczbie mieszkańców powyżej 40 tys. i polegają na oszacowaniu SDRR 

proporcjonalnie do zmian jakie zachodzą w rozkładach ruchu drogowego (tygodniowych, 

miesięcznych) zarejestrowanych przez Stacje Ciągłych Pomiarów Ruchu (SCPR). Istotne jest więc 

przyporządkowanie uzyskanych wyników pomiaru krótkotrwałego do najbardziej zbliżonych, pod 

względem rozkładów ruchu, stanowisk pomiarowych. 

W zależności od możliwości przyporządkowania wyników 24 godzinnego pomiaru krótkotrwałego do 

stanowisk pomiarowych o podobnych tygodniowych i miesięcznych rozkładach ruchu wyróżniono 

2 metody szacowania wielkości SDRR omówione szczegółowo w dalszej części dokumentu: 

Metoda I (zalecana) – stosowana, gdy do danego przekroju pomiarowego możliwe jest bezpośrednie 

przyporządkowanie referencyjnej stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR), o podobnych rozkładach 

ruchu. W praktyce przyjmuje się, że dane stanowisko SCPR ma charakter referencyjny dla danego 

przekroju pomiarowego jeżeli spełnia łącznie poniższe wymagania: 

 znajduje się na drodze krajowej o tym samym numerze co szacowany przekrój pomiarowy, 

 znajduje się nie dalej niż ok. 100 km od przekroju pomiarowego, 

 nie jest oddzielone od przekroju pomiarowego miastem o liczbie mieszkańców ponad 40 tys., 

 wielkości SDRR z ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) na odcinku, na którym 

znajduje się stanowisko SCPR oraz na odcinku, na którym realizowany był pomiar 

krótkotrwały są porównywalne (+/- 25%), 

 nie jest oddzielone od przekroju pomiarowego skrzyżowaniem z drogą o natężeniu większym 

niż 50% wielkości SDRR w przekroju SCPR lub większym niż 10 tyś poj. na dobę. 

Metoda II – stosowana, gdy do danego przekroju pomiarowego nie jest możliwe przyporządkowanie 

stanowiska SCPR spełniającego wymagania określone w Sposobie 1. Oferuje mniejszą dokładność 

oszacowania i opiera się na wykorzystaniu obliczonych i dostępnych uśrednionych wskaźników 

tygodniowych i sezonowych wahań ruchu. 

Dopuszczalne są odstępstwa od powyżej wymienionych metod szacowania SDRR (np. 

przyporządkowanie innego stanowiska SCPR, niespełniającego wszystkich powyższych wymagań), po 

uzgodnieniu w Wydziale Sieci Drogowej i Analiz Ruchu Departamentu Studiów GDDKiA.  

W dalszej części dokumentu opisano również metodę określania struktury rodzajowej ruchu po 

oszacowaniu wielkości SDRR ogółem dowolną z przedstawionych tutaj metod. Ze względu na znaczenie 

w wielu analizach udziału ruchu ciężkiego (pojazdów ciężarowych bez przyczep, pojazdów ciężarowych 

z przyczepami i naczepami oraz autobusów), a także duże różnice pomiędzy rozkładami ruchu tych 

pojazdów a pojazdów lekkich, w kolejnej wersji dokumentu planowane jest wprowadzenie wymogu 

odrębnego szacowania SDRR dla ruchu ciężkiego. 

UWAGA: Pomimo, że opisane tutaj metody teoretycznie pozwalają na oszacowanie wielkości SDRR na 

podstawie pomiarów wykonanych w dowolnym dniu tygodnia oraz miesiącu, to aby możliwie 

zminimalizować błąd oszacowania zalecane jest przeprowadzanie pomiarów krótkotrwałych we 
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wtorki, środy i czwartki w okresie od 1 kwietnia do 15 czerwca lub od 10 września do 31 października, 

poza tygodniami, w których występują święta. O ile okres i dzień przeprowadzania pomiarów nie 

wynika z innych ustaleń, wymagań i wytycznych. 

 

UWAGA: Należy pamiętać, że opisane tutaj metody mają charakter uproszczony a dokładność takiego 

oszacowania SDRR jest o wiele niższa niż w przypadku danych szacowanych podczas Generalnego 

Pomiaru Ruchu (GPR) czy określonych na podstawie pomiarów ciągłych ze stanowisk SCPR. 
 

METODA I - Szacowanie wielkości SDRR, gdy do danego przekroju pomiarowego możliwe 

jest bezpośrednie przyporządkowanie referencyjnej stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) 

A. Wybór stanowiska referencyjnego 

Pierwszym etapem jest wybór stanowiska referencyjnego dla danego punktu pomiarowego. Warunki 

jakie musi spełniać stanowisko referencyjne opisano na wstępie do dokumentu. 

Aktualna lista stanowisk pomiarowych oraz wyniki z poszczególnych lat: 

http://www.gddkia.gov.pl/pl/2876/Stacje-Ciaglych-Pomiarow-Ruchu  

Wyniki Generalnych Pomiarów Ruchu: 

http://www.gddkia.gov.pl/pl/1231/generalny-pomiar-ruchu  

B. Sposób obliczania 

1) Po wytypowaniu stanowiska referencyjnego dla danego punktu pomiarowego należy pobrać/ 

wyświetlić najnowszy dostępny raport o ruchu na tym stanowisku (sekcja „Raporty dla 

poszczególnych stanowisk” w zakładce: Serwis GDDKiA -> Drogi i Mosty -> Pomiary, prognozy 

i analizy ruchu -> Stacje Ciągłych Pomiarów Ruchu na stronie internetowej GDDKiA). W przypadku 

braku możliwości przypisania stanowiska referencyjnego lub braku raportu dla danego stanowiska 

należy postępować zgodnie z drugą metodą szacowania, opisaną w dalszej części opracowania. 

2) Następnie należy przejść do raportu tabelarycznego „Średni dobowy ruch dla poszczególnych dni 

tygodnia w poszczególnych miesiącach roku” (R_03_01). 

3) Z tablicy należy wybrać wartość „wskaźnika b” odpowiadającego dniu i miesiącowi wykonania 

pomiaru ruchu, a następnie przeliczyć uzyskaną z pomiaru 24-godzinnego wielkość ruchu na średni 

ruch w danym miesiącu, wg poniższego wzoru: 

𝑆𝐷𝑅 𝑤 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ą𝑐𝑢 =  
𝑅𝑢𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑚𝑖𝑒𝑟𝑧𝑜𝑛𝑦

𝑏
 

4) Uzyskaną w poprzednim kroku wielkość ruchu w danym miesiącu należy następnie przeliczyć na 

SDRR korzystając ze „wskaźnika c” dla wszystkich dni miesiąca, wg poniższego wzoru: 

𝑆𝐷𝑅𝑅 =  
𝑆𝐷𝑅 𝑤 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ą𝑐𝑢

𝑐
 

 

 

http://www.gddkia.gov.pl/pl/2876/Stacje-Ciaglych-Pomiarow-Ruchu
http://www.gddkia.gov.pl/pl/1231/generalny-pomiar-ruchu
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C. Przykład 

1) Całodobowy pomiar ruchu na drodze numer 18 w km 60+000 przeprowadzono w środę 

w październiku i uzyskano wielkość ruchu 8 928 poj./dobę. 

2) Zgodnie z mapą zamieszczoną na stronie GDDKiA (rys. 1) oraz aktualnym wykazem stanowisk, 

znajdującym się w tabeli „Raporty dla poszczególnych stanowisk SCPR” widocznej po wybraniu 

danych z SCPR dla danego roku analizy (rys. 2), w pobliżu znajduje się stanowisko SCPR o numerze 

08604, położone w km: 36+678. 

Spełniony jest także warunek dotyczący porównywalnej wielkości SDRR z ostatniego GPR (rys. 3). 

 
Rys. 1. Referencyjne dla danego punktu stanowisko pomiarowe (mapa dostępna na stronie: 

http://www.gddkia.gov.pl/pl/2876/Stacje-Ciaglych-Pomiarow-Ruchu). 

http://www.gddkia.gov.pl/pl/2876/Stacje-Ciaglych-Pomiarow-Ruchu
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Rys. 2. Wykaz działających w danym roku stanowisk pomiarowych SCPR, dostępny w ramach sekcji „Raporty dla 

poszczególnych stanowisk”. 

 
Rys. 3. Wyniki ostatniego GPR, kolorem pomarańczowym oznaczono odcinek, na którym zlokalizowane jest 

stanowisko SCPR, a zielonym odcinek, na którym położony był punkt pomiarowy rozszerzanego pomiaru. 

3) Po pobraniu zestawienia raportów dla danego stanowiska, przez kliknięcie na interesującym nas 

numerze stanowiska w sekcji „Raporty dla poszczególnych stanowisk SCPR” (rys. 2), należy przejść 

do raportu tabelarycznego „Średni dobowy ruch dla poszczególnych dni tygodnia w poszczególnych 

miesiącach roku” (rys. 4) 
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Rys. 4. Raport tabelaryczny „Średni dobowy ruch dla poszczególnych dni tygodnia w poszczególnych miesiącach 

roku” zawierający współczynniki przeliczeniowe. 

4) Kolejnym krokiem jest odczytanie wielkości wskaźnika b dla środy w październiku (rys. 5.), który 

wynosi 0,942 i wykorzystanie go do obliczenia średniego dobowego ruchu w danym miesiącu: 

SDR w miesiącu = 8 928 / 0,942 = 9477 [poj./dobę] 

 
Rys. 5. Wartość wskaźnika b dla środy w październiku. 
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5) Ostatnim krokiem jest ustalenie wielkości wskaźnika c dla października (rys. 6) i przeliczenie 

uzyskanej w poprzedniej wielkości SDR w miesiącu na SDRR. Odczytana z tabeli wielkość wskaźnika 

c wynosi: 1,05. Szacowany dla danego odcinka SDRR obliczany jest w poniższy sposób: 

SDRR = 9477 / 1,05 = 9025 [poj./dobę] 

 
Rys. 6. Wartość wskaźnika c dla października. 
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METODA II - Szacowanie wielkości SDRR, w przypadku gdy do danego przekroju 

pomiarowego nie jest możliwe przyporządkowanie referencyjnej stacji ciągłych pomiarów 

ruchu (SCPR) 

Omawianą metodę należy stosować tylko w sytuacji braku możliwości przyporządkowania 

referencyjnej stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR). Metoda opiera się na wykorzystaniu 

uśrednionych wskaźników wahań tygodniowych i sezonowych ruchu dobowego, które publikowane są 

raz w roku na stronie internetowej GDDKiA: http://www.gddkia.gov.pl/pl/3215/Godzina-miarodajna-

i-wahania-ruchu-dobowego.  

W metodzie uwzględniony jest także charakter ruchu obserwowany na danym odcinku: gospodarczy 

(gdy w ciągu roku występują niewielkie sezonowe wahania ruchu, a ruch jest największy w dni robocze) 

lub turystyczno-rekreacyjny (gdy ruch w miesiącach wakacyjnych jest o ok. 40% większy od SDRR oraz, 

gdy ruch w wakacyjne niedziele jest większy od 40% od SDRR).  

A. Sposób obliczania 

1) Należy przejść do podanej na wstępie strony internetowej i pobrać/ otworzyć pliki zawierające 

tygodniowe i sezonowane wahania ruchu dobowego (rys. 7.) 

 
Rys. 7. Strona zawierająca informacje o tygodniowych i sezonowych wahaniach ruchu dobowego 

2) Z zestawienia zawierającego tygodniowe wahania ruchu dobowego (rys. 8) należy wybrać 

odpowiedni współczynnik przeliczeniowy, zależny od przyjętego dla danego odcinka charakteru 

ruchu oraz dnia tygodnia i miesiąca w jakim został wykonany pomiar. Współczynnik ten należy 

wykorzystać do określenia SDR w miesiącu wg poniższego wzoru: 

𝑆𝐷𝑅 𝑤 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ą𝑐𝑢 =  
𝑅𝑢𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑚𝑖𝑒𝑟𝑧𝑜𝑛𝑦

𝑤𝑠𝑝ół𝑐𝑧𝑦𝑛𝑛𝑖𝑘 𝑡𝑦𝑔𝑜𝑑𝑛𝑖𝑜𝑤𝑦𝑐ℎ 𝑤𝑎ℎ𝑎ń 𝑟𝑢𝑐ℎ𝑢 𝑑𝑜𝑏𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜
 

http://www.gddkia.gov.pl/pl/3215/Godzina-miarodajna-i-wahania-ruchu-dobowego
http://www.gddkia.gov.pl/pl/3215/Godzina-miarodajna-i-wahania-ruchu-dobowego
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Rys. 8. Zestawienie zawierające współczynniki tygodniowych wahań ruchu dobowego 

3) Uzyskaną w poprzednim kroku wielkość ruchu w danym miesiącu należy następnie przeliczyć na 

SDRR korzystając ze współczynników zawartych w zestawieniu zawierającym sezonowe wahania 

ruchu dobowego (rys. 9), uwzględniając charakter ruchu na odcinku oraz miesiąc wykonania 

pomiaru, wg poniższego wzoru: 

𝑆𝐷𝑅𝑅 =  
𝑆𝐷𝑅 𝑤 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ą𝑐𝑢

𝑤𝑠𝑝ół𝑐𝑧𝑦𝑛𝑛𝑖𝑘 𝑠𝑒𝑧𝑜𝑛𝑜𝑤𝑜𝑦𝑐ℎ 𝑤𝑎ℎ𝑎ń 𝑟𝑢𝑐ℎ𝑢 𝑑𝑜𝑏𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜
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Rys. 9. Zestawienie zawierające współczynniki sezonowych wahań ruchu dobowego 

B. Przykład 

1) Całodobowy pomiar ruchu na drodze numer 39 w km 52+000 przeprowadzono w środę 

w październiku i uzyskano wielkość ruchu 4 521 poj./dobę. 

2) Do tego punktu pomiarowego nie może być przypisane żadne referencyjne stanowisko SCPR, 

dlatego należy skorzystać z drugiej opisywanej metody, wykorzystującej uśrednione dla całego kraju 

współczynniki tygodniowych i sezonowych wahań ruchu dobowego. 

3) Pierwszym krokiem jest przejście z pomiaru dobowego na SDR w danym miesiącu. Ponieważ jest to 

odcinek o gospodarczym charakterze ruchu, z zestawienia zawierającego tygodniowe wahania 

ruchu dobowego (rys. 10) wybieramy wartość odpowiadającą dniu, w którym przeprowadzono 

pomiar, w tym przypadku: 1,03 i określamy wielkość SDR w danym miesiącu: 

SDR w miesiącu = 4 521 / 1,03 = 4 389 [poj./dobę] 
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Rys. 10. Zestawienie zawierające współczynniki tygodniowych wahań ruchu dobowego 

4) Następnie z zestawienia zawierającego sezonowe wahania ruchu dobowego (rys. 11) wybierana jest 

wartość dla października (1,04) i obliczana jest wielkość SDRR: 

SDRR = 4 389 / 1,04 = 4 220 [poj./dobę] 

 
Rys. 11. Zestawienie zawierające współczynniki sezonowych wahań ruchu dobowego 

Metoda określania struktury rodzajowej ruchu 

Po oszacowaniu wielkości SDRR pojazdów ogółem jedną z powyżej opisanych metod można przystąpić 

do określenia struktury rodzajowej w danym punkcie pomiarowym. Należy ją określić na podstawie 

udziału procentowego poszczególnych kategorii pojazdów samochodowych w ruchu ogółem 

uzyskanego w przeprowadzonym pomiarze krótkotrwałym. Uzyskane z pomiaru krótkotrwałego 

udziały procentowe należy następnie zastosować do oszacowanej wielkości SDRR pojazdów ogółem. 

Przy czym, uzyskane wyniki dla wszystkich szacowanych kategorii pojazdów poza samochodami 

osobowymi należy zaokrąglić w dół. Szacowana wielkość ruchu samochodów osobowych jest 

następnie wyznaczana jako różnica liczby pojazdów ogółem oraz wszystkich pozostałych kategorii 

pojazdów. 

UWAGA: Należy zwrócić szczególną uwagę na szacowanie udziału motocykli oraz ciągników rolniczych. 

Z uwagi zwykle na małą liczebność próby tych pojazdów i duże ryzyko wystąpienia wartości losowych 

podczas pomiaru, przy uzyskaniu mało wiarygodnych wyników należy odstąpić od szacowania tych 

kategorii, jeżeli nie są one wymagane, ewentualnie porównać je ze strukturą rodzajową ruchu na 

referencyjnym stanowisku SCPR lub z ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu. W razie wątpliwości 

należy kontaktować się z Wydziałem Sieci Drogowej i Analiz Ruchu Departamentu Studiów. 
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Przykład 

W pomiarze krótkotrwałym uzyskano następujące wyniki: 

Liczba pojazdów zarejestrowana w pomiarze (poj./dobę) 

Motocykle 
Samochody 

osobowe 
Samochody 
dostawcze 

Samochody 
ciężarowe 

bez 
przyczep 

Samochody ciężarowe z 
przyczepami/naczepami 

Autobusy 
Ciągniki 
rolnicze 

Ogółem 

20 5932 1100 454 1349 69 4 8928 

Udziały procentowe poszczególnych kategorii kształtują się zatem następująco. 

Udziały procentowe 

Motocykle 
Samochody 

osobowe 
Samochody 
dostawcze 

Samochody 
ciężarowe 

bez 
przyczep 

Samochody ciężarowe z 
przyczepami/naczepami 

Autobusy 
Ciągniki 
rolnicze 

Ogółem 

0,22% 66,44% 12,32% 5,09% 15,11% 0,77% 0,04% 100,0% 

 

Oszacowana wielkość SDRR (na podstawie przykładu z opisu Sposobu nr 1) wynosi 9025 poj./dobę, 

zatem wielkość ruchu poszczególnych kategorii kształtują się następująco: 

 Motocykle: 

9025 x 0,22% = 20 [poj./dobę] 

 Samochody dostawcze: 

9025 x 12,32% = 1111 [poj./dobę] 

 Samochody ciężarowe bez przyczep 

9025 x 5,09% = 458 [poj./dobę] 

 Samochody ciężarowe z przyczepami/ naczepami 

9025 x 15,11% = 1363 [poj./dobę] 

 Autobusy 

9025 x 0,77% = 69 [poj./dobę] 

 Ciągniki rolnicze 

9025 x 0,04% = 4 [poj./dobę] 

 Samochody osobowe: 

9025 – (20 + 1111 + 458 + 1363 + 69 + 4) = 6000 [poj./dobę] 


