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1. WSTĘP 

 Instrukcja reguluje sposób wykonania pomiaru ruchu w terenie i obieg dokumentów 

w Generalnym Pomiarze Ruchu w 2015 roku (GPR 2015) na sieci dróg krajowych (w tym 

także na drogach koncesyjnych), z wyjątkiem tych odcinków dróg, które znajdują się 

w miastach na prawach powiatu i w związku z tym nie są administrowane przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).  

 Pomiar ruchu w terenie powinien być przeprowadzony na wszystkich odcinkach dróg 

krajowych, które znajdują się w „Wykazie odcinków pomiarowych w GPR 2015” 

opracowanym dla poszczególnych Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad. 

2. RODZAJE POMIARÓW RUCHU  

2.1. W GPR 2015 wyróżnia się pomiar podstawowy – wykonywany we wszystkich punktach 

pomiarowych oraz dodatkowy pomiar ruchu samochodów ciężarowych – wykonywany 

tylko w wybranych punktach pomiarowych. We wszystkich punktach pomiarowych, 

niezależnie od rodzaju pomiaru, typu punktu i pory dnia pomiar podstawowy jest 

wykonywany oddzielnie dla każdego kierunku ruchu. 

2.2. W pomiarze podstawowym wyróżnia się następujące rodzaje bezpośrednich pomiarów: 

- pomiar automatyczny, 

- pomiar półautomatyczny, 

- pomiar ręczny. 

2.3. Pomiar automatyczny w punkcie pomiarowym realizowany jest w całości w sposób 

automatyczny, przy wykorzystaniu dokładnych urządzeń pomiarowych – liczników 

zainstalowanych na bramownicach typu PEF systemu viaTOLL i innych urządzeń 

dopuszczonych po przeprowadzeniu testów kontrolnych przez Departament 

Przygotowania Inwestycji Wydział Analiz Ruchu (DPI WAR). W pomiarze tym nie są 

rejestrowane rowery. 

2.4. Pomiar półautomatyczny w punkcie pomiarowym składa się z pomiaru 

automatycznego wykonywanego przy użyciu licznika pomiaru ruchu i pomiaru 

ręcznego.  

Z pomiaru automatycznego wykorzystywane są tylko wyniki dotyczące wielkości 

ruchu pojazdów silnikowych ogółem w poszczególnych dniach, godzinach 

i kierunkach ruchu. Równolegle, w tych samych dniach, godzinach i kierunkach, 

w punkcie pomiarowym odbywać się będzie w ograniczonym zakresie pomiar ręczny, 

w którym zliczane są pojazdy silnikowe wszystkich kategorii, z wyjątkiem 

samochodów osobowych, oraz rowery. Liczba samochodów osobowych jest obliczana 

dla każdej godziny i kierunku, jako różnica liczby pojazdów silnikowych ogółem (wg 

pomiaru automatycznego) oraz sumy liczb pojazdów silnikowych pozostałych 

kategorii (według pomiaru ręcznego). 
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2.5. Pomiar ręczny w punkcie pomiarowym wykonywany jest w całości przez 

obserwatorów, którzy prowadzą rejestrację przejeżdżających pojazdów 

w następujący sposób: 

 - zaznaczając każdy pojazd na formularzach bezpośredniego spisu, 

 - używając liczników ręcznych i wpisując następnie do formularza pomiarowego 

  godzinowe sumy pojazdów.  

Do pomiaru ręcznego zalicza się również pomiar ruchu wykonywany w warunkach 

terenowych jako zapis wideo (w punktach oznaczonych jako FV, GV i HV), 

z późniejszym zliczaniem pojazdów na podstawie tego zapisu w warunkach 

biurowych i wpisywaniem ich do formularza pomiarowego. Zaleca się stosowanie 

kamer wideo na wszystkich odcinkach dróg ekspresowych i autostrad z uwagi na 

bezpieczeństwo obserwatorów i trudności z lokalizacją stanowisk obserwacyjnych. 

Pomiar taki może być wykonywany tylko pod warunkiem zagwarantowania wysokiej 

czytelności (niezależnie od warunków oświetleniowych i pogodowych) i ciągłości 

nagrania - w celu zliczania i identyfikacji sylwetek przejeżdżających pojazdów. 

W zapisie wideo powinna być widoczna w sposób ciągły data i czas nagrania. Na 

podstawie zapisu wideo musi być możliwość zliczenia wszystkich pojazdów, w tym 

zakwalifikowania ich do kategorii, co oznacza, że pojazdy nie mogą pokrywać się na 

szerokości rejestrowanego przez kamerę przekroju drogi (zasłonięcie jednego 

pojazdu przez drugi). 

2.6. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowości podczas wykonywania pomiaru 

możliwa jest zmiana sposobu jego wykonywania na polecenie DPI GDDKiA, po 

zgłoszeniu przez Oddział lub Rejon. Zmiana ta dotyczy powtórzenia pomiaru 

w drugim, zapasowym terminie np. metodą ręczną.  

2.7. W przypadku pomiarów ręcznych prowadzonych z użyciem wideorejestracji 

dopuszczalna jest zmiana sposobu pomiaru w ciągu dnia pomiarowego z uwagi na 

gorsze warunki oświetleniowe (np. w ciągu dnia pomiar z wykorzystaniem kamery, 

a w godzinach nocnych prowadzony przez obserwatorów). Zmiana sposobu 

prowadzenia pomiaru musi nastąpić w sposób płynny, od każdej pełnej godziny, tak 

aby nie powstały żadne luki w danych. 

2.8. Dodatkowy pomiar ruchu samochodów ciężarowych wykonywany jest tylko 

sposobem ręcznym.  

3. TYPY ODCINKÓW I PUNKTÓW POMIAROWYCH  

3.1  W zależności od sposobu i zakresu wykonywanych bezpośrednich pomiarów ruchu, 

odcinki pomiarowe i znajdujące się na nich punkty pomiarowe dzieli się w GPR 2015 

na następujące typy: 

A -  odcinki pomiarowe, na których pomiar będzie wykonywany w całości 

w sposób automatyczny, przy wykorzystaniu urządzeń zainstalowanych 

na bramownicach PEF systemu viaTOLL, a także innych urządzeń 
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spełniających odpowiednie wymagania co do dokładności pomiaru 

(wykaz stanowisk w Załączniku 1),  

F lub FV –  odcinki pomiarowe, na których zlokalizowane są istniejące stanowiska 

automatycznego ciągłego pomiaru ruchu nadzorowane przez DPI 

GDDKiA (Załącznik 2) lub Punkty Poboru Opłat (PPO), 

G lub GV – odcinki dróg krajowych (poza odcinkami typu F), na których SDRR 

pojazdów silnikowych ogółem w 2010 roku był mniejszy lub równy 

5000 poj./dobę. W przypadku, gdy na którymkolwiek z takich odcinków 

zaobserwowano od roku 2010 gwałtowny, znacznie odbiegający od 

średniej wzrost ruchu, powinno się zaliczyć go do odcinków typu H, 

H lub HV – pozostałe odcinki dróg krajowych (poza odcinkami typu F), na których 

SDRR pojazdów silnikowych ogółem w 2010 roku był większy od 5000 

poj./dobę oraz wszystkie odcinki dróg krajowych (niezależnie od 

wielkości ruchu), na których nie wykonywano pomiaru ruchu w 2010 

roku.  

Oznaczenia FV, GV i HV odnoszą się do odcinków pomiarowych, na których pomiar 

ręczny jest realizowany z wykorzystaniem kamer wideo. Wybór metody 

przeprowadzenia pomiaru (wideo czy klasyczny ręczny) zależy od wykonawcy 

pomiarów bezpośrednich, niemniej musi on poinformować Zamawiającego 

o zamiarze stosowania danej metody pomiarowej w wybranych punktach 

pomiarowych na 5 dni przed planowanym terminem pomiaru. Wyjątek stanowią 

sytuacje, gdzie na etapie umowy Zamawiający zastrzegł, że w danym punkcie 

pomiarowym musi być przeprowadzony pomiar przy pomocy kamer wideo – z uwagi 

na całkowity brak możliwości zapewnienia bezpiecznego punktu obserwacyjnego, 

z którego mogliby korzystać obserwatorzy. 

3.2. W punktach typu F zaleca się wykonywanie pomiarów w sposób półautomatyczny. Do 

pomiaru półautomatycznego wykorzystane będą tylko te rodzaje liczników 

pomiarowych, które działają obecnie w stacjach stałych GDDKiA i zostały pozytywnie 

zweryfikowane w pracach DPI GDDKiA.  

Dopuszcza się przyporządkowanie typu H (lub G, zależnie od natężenia ruchu) tym 

punktom w przypadkach, gdy aktualnie działające w stacjach stałych liczniki 

pomiarowe znajdują się w złym stanie technicznym i nie gwarantują poprawnej pracy 

w ciągu 2015 roku. Decyduje o tym Oddział GDDKiA. 

3.3. W punktach typu G i H pomiary mogą być wykonywane w sposób automatyczny, 

półautomatyczny lub ręczny. 

W przypadku wykonywania pomiaru półautomatycznego, w części obejmującej 

pomiar automatyczny można wykorzystywać wyłącznie liczniki posiadające pisemne 

dopuszczenie Dyrektora Departamentu Przygotowania Inwestycji (DPI) GDDKiA do 

pomiarów w GPR 2015. Dyrektor DPI GDDKiA dopuszcza do GPR 2015 liczniki 

wymienione w pkt. 3.2 oraz inne przetestowane liczniki zgłoszone w ofertach przez 
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wykonawców pomiarów bezpośrednich. Opis sposobu dopuszczenia liczników do 

użycia w GPR 2015 znajduje się w dokumencie „Metoda GPR 2015” oraz na stronie 

internetowej GDDKiA. Na stronie internetowej GDDKiA będzie również zamieszczona 

aktualna lista liczników pomiaru ruchu dopuszczonych do wykorzystania w GPR 2015 

w poszczególnych typach punktów pomiarowych.  

W ramach pomiaru półautomatycznego wykorzystane będą dane o liczbach pojazdów 

silnikowych ogółem w przekrojach autostrad płatnych zebranych przez 

Koncesjonariuszy w Punktach Poboru Opłat, w dniach odpowiadających cyklowi 

pomiarowemu GPR 2015. Dane będą zbierane przez GDDKiA DPI za pośrednictwem 

Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (DPP). 

3.4. W punktach typu G i H dopuszcza się zmianę sposobu wykonywania pomiarów 

bezpośrednich w kolejnych dniach pomiarowych (np. w okresie zimowym można 

wykonywać pomiar ręczny, a w następnych pomiarach pomiar półautomatyczny). 

O sposobie wykonania pomiaru decyduje przed każdym dniem pomiarowym 

Wykonawca pomiaru, informując o tym właściwy Oddział GDDKiA przynajmniej z 1-

tygodniowym wyprzedzeniem.  

4. STANOWISKA POMIAROWE 

4.1. Podstawą do wyboru stanowisk pomiarowych w terenie są „Wykazy odcinków 

pomiarowych w GPR 2015” opracowane dla poszczególnych Oddziałów GDDKiA, 

zawierające granice i typy odcinków pomiarowych. 

4.2.  Szczegółową lokalizację stanowisk pomiarowych w terenie ustalają Oddziały GDDKiA 

we współpracy z Rejonami GDDKiA.  

4.3. Zasady wyboru lokalizacji stanowisk pomiarowych: 

a) wybrane stanowisko pomiarowe powinno zapewniać bezpieczeństwo obserwatorów, 

jak również nie powodować zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników drogi, 

b) zaleca się, aby punkt pomiarowy był zlokalizowany w miarę możliwości w tym 

samym miejscu, w którym był wykonywany GPR 2010 – nie dotyczy odcinków 

wymienionych w punkcie 4.3.c), 

c) lokalizacja stanowiska pomiarowego powinna być wybrana w ten sposób, aby 

mierzona wielkość ruchu była miarodajna dla całego odcinka pomiarowego. 

Szczególną uwagę należy zwrócić przy wyborze stanowisk pomiarowych na odcinkach 

dróg zamiejskich graniczących z miastami. Punkt pomiarowy musi znajdować się 

w takiej odległości od granicy miasta, która zapewnia, że w miejscu 

wykonywania pomiaru występuje ruch typowy, miarodajny dla całego odcinka 

pomiarowego, 

d) na odcinkach dróg, na których znajdują się istniejące stanowiska automatycznego 

ciągłego pomiaru ruchu nadzorowane przez DPI GDDKiA (odcinki typu F), stanowiska 

pomiaru ręcznego powinny być lokalizowane w bezpośredniej bliskości stacji 

pomiarowej. Dotyczy to również stanowisk pomiaru ręcznego na odcinkach typu G 
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i H, na których wykonywane będą pomiary półautomatyczne. Należy w tych 

przypadkach uwzględnić dodatkowo warunki techniczne niezbędne do montażu 

licznika pomiaru ruchu, 

e) wymagane jest, aby z każdego stanowiska pomiarowego była zapewniona właściwa 

widoczność umożliwiająca obserwatorom identyfikację sylwetek przejeżdżających 

pojazdów, również po zmroku oraz w nocy. W związku z tym należy dodatkowo 

zwrócić uwagę na oświetlenie drogi (ma to szczególne znaczenie dla pomiarów 

z wykorzystaniem kamer wideo), 

f) zaleca się, żeby nowe punkty pomiarowe zapewniały możliwość obserwacji całego 

pasa drogowego (w tym również ewentualnych chodników, ścieżek rowerowych, dróg 

serwisowych), 

g) na drogach dwujezdniowych zaleca się lokalizowanie oddzielnych stanowisk 

pomiarowych dla każdego kierunku ruchu. W punktach, w których wykonywany 

będzie pomiar półautomatyczny, można stanowisko zlokalizować tylko po jednej 

stronie drogi, z zachowaniem warunku dobrej widoczności i możliwości poprawnej 

identyfikacji pojazdów poruszających się po przeciwległej jezdni, 

h) w czasie wykonywania pomiaru ruchu obserwatorzy muszą być zabezpieczeni przed 

niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Należy w związku z tym 

przewidzieć na każdym stanowisku pomiarowym możliwość wynajęcia pomieszczenia 

lub postawienia pojazdu lub barakowozu. 

4.4. Każde stanowisko pomiarowe należy na czas wykonywania pomiaru właściwie 

oznakować w formie tabliczki (tabliczek, w przypadku dróg dwujezdniowych) 

z napisem „Pomiar ruchu” oraz numerem punktu pomiarowego (czarne znaki na 

białym tle lub białe znaki na niebieskim tle) znajdującej się bezpośrednio przy drodze 

i widocznej z obu kierunków ruchu. Tabliczki przygotowują Rejony GDDKiA. Zaleca 

się wykorzystanie tabliczek używanych w poprzednich pomiarach generalnych. 

W przypadku nowych tabliczek, zaleca się aby miały one wymiary pozwalające na ich 

dostrzeżenie z jadącego pojazdu np. 600 mm x 300 mm. Tabliczka powinna być 

umieszczona, w taki sposób aby nie stwarzała zagrożenia bezpieczeństwa dla 

użytkowników drogi, niedopuszczalne jest stawianie tabliczek na krawędzi jezdni, lub 

drukowanie kartek z numerem punktu i umieszczanie ich za przednią szybą pojazdu. 
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5. PODZIAŁ POJAZDÓW NA KATEGORIE W POMIARZE PODSTAWOWYM GPR 

2015 

5.1.  Podział pojazdów na kategorie w pomiarze podstawowym przedstawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Podział pojazdów na kategorie w GPR 2015 

L.p. 

Symbol 

kategorii 

pojazdów 

Grupa pojazdów 

1 a rowery 

2 b motocykle, motorowery (skutery), quady 

3 c 
samochody osobowe (do 9 miejsc z kierowcą), mikrobusy*, pickupy 

i samochody kempingowe, z przyczepą lub bez 

4 d 
lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t, z przyczepą lub bez 

5 e 
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t 

bez przyczep, samochody specjalne, ciągniki siodłowe bez naczep 

6 f 

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t 

z jedną lub więcej przyczepami, ciągniki siodłowe z naczepami, ciągniki 

balastowe z przyczepami standardowymi lub niskopodwoziowymi 

7 g autobusy, trolejbusy 

8 h 
ciągniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny samobieżne (walce 

drogowe, koparki itp.) 

* W GPR 2015 do mikrobusów zalicza się pojazdy przystosowane do przewozu osób, posiadające do 24 

miejsc łącznie z kierowcą. 

Pojazdy oznaczone symbolami od b do h tworzą grupę pojazdów silnikowych, wśród których 

wyróżnia się: 

- pojazdy lekkie (suma kategorii b, c, d i h), 

- pojazdy ciężkie (suma kategorii e, f i g). 

5.2. Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe przyporządkowanie zliczanych 

pojazdów do poszczególnych kategorii Wątpliwości wśród obserwatorów występują 

najczęściej w przypadkach, czy zaliczyć pojazd do kategorii „c” lub „d” oraz „g” lub 

„c”. Do kategorii „d” ”, tj. do lekkich samochodów ciężarowych (dostawczych) 

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t należy zaliczyć pojazdy, których nadwozie 

zostało jednoznacznie zaprojektowane do przewozu towarów.  

Przykłady pojazdów nietypowych, mogących budzić wątpliwości do jakiej kategorii 

powinny być przyporządkowane, zostały przedstawione w podziale na kategorie 

w formie graficznej w Załączniku nr 3 do niniejszej Instrukcji.  
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Nie należy zaliczać do kategorii „d” pojazdów, które zostały konstrukcyjnie 

przystosowane do przewozu ładunków, lecz są oparte na nadwoziach 

samochodów osobowych, jak np. Polonez Truck, Citroen Berlingo/ Peugeot 

Partner, Opel Combo, Volkswagen Caddy itp., pickupów oraz tzw. 

„samochodów z kratką”. 

Informacje dotyczące przyporządkowania pojazdów, mogących budzić wątpliwości, 

do poszczególnych kategorii powinny być dostępne w formie drukowanej w czasie 

wykonywania pomiaru na każdym punkcie obserwacyjnym (jako ulotka informacyjna 

drukowana i dystrybuowana wspólnie z formularzami przez firmę opracowującą 

wyniki lub kserokopia Załącznika nr 3). 

W przypadku kategorii „a”, ze względu na specyfikę ruchu rowerowego, należy 

zliczać nie tylko pojazdy poruszające się po jezdni drogi krajowej, ale także po 

poboczach, chodnikach, drogach dla rowerów, drogach serwisowych w pasie 

drogowym drogi krajowej lub w jego bezpośredniej bliskości, równolegle do jezdni. 

W przypadku braku możliwości obserwacji tras, którymi na danym odcinku drogi 

krajowej poruszają się rowerzyści, należy odnotować ten fakt w odpowiednim polu 

w Karcie pomiaru (patrz pkt 9.6) 

5.3. Podział samochodów ciężarowych na grupy w pomiarze dodatkowym jest 

następujący: 

a) samochody ciężarowe sztywne 2–osiowe bez przyczep, 

b) samochody ciężarowe sztywne 3–osiowe i 4–osiowe bez przyczep, 

c) ciągniki siodłowe z naczepami 1–osiowymi i 2–osiowymi, 

d) ciągniki siodłowe z naczepami 3–osiowymi, 

e) samochody ciężarowe sztywne z przyczepami, 

f) inne nietypowe samochody ciężarowe. 

Zwraca się uwagę, że o przydziale ciągników siodłowych z naczepami do grupy c) lub 

d) decyduje liczba osi znajdujących się w tylnej części podwozia naczepy. 

6. FORMULARZE I DOKUMENTY POMIAROWE 

6.1. Wyróżnia się trzy rodzaje formularzy pomiarowych służących do bezpośredniego 

spisu pojazdów:  

- formularz podstawowy, 

- formularz podstawowy dla pomiarów prowadzonych metodą wideorejestracji 

- formularz do pomiaru ruchu samochodów ciężarowych. 

Wzory formularzy stanowią Załączniki nr 4, 5 i 6 do niniejszej Instrukcji. Sposób ich 

wypełniania omówiono w dalszej części Instrukcji. 
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6.2. Formularz podstawowy jest dwustronicowy i służy do zapisu liczby pojazdów 

w podziale na kategorie, maksymalnie dla 8 godzin pomiarowych. 

6.3. Formularz podstawowy dla pomiarów prowadzonych metodą wideorejestracji jest 

także dwustronicowy i służy do zapisu liczby pojazdów w podziale na kategorie 

w przedziałach 5-minutowych, maksymalnie dla do 8 godzin pomiarowych. 

6.4. Formularz do pomiaru dodatkowego ruchu samochodów ciężarowych służy do zapisu 

liczby samochodów ciężarowych w podziale na grupy w przedziałach 1-godzinnych, 

łącznie dla 8 godzin pomiarowych. 

6.5. W każdym punkcie pomiarowym i w każdym dniu pomiarowym, niezależnie od typu 

punktu, rodzaju pomiaru i liczby obserwatorów, wypełnia się dokument zwany Kartą 

pomiaru (nie dotyczy punktów pomiarowych z rejestracją video). Dokument ten 

znajduje się na stanowisku pomiarowym przez cały czas prowadzenia pomiaru ruchu 

w danym dniu (to znaczy, że jest przekazywany do wypełnienia każdej kolejnej 

zmianie obserwatorów) i przeznaczony jest do zapisywania następujących informacji: 

- podstawowych danych o lokalizacji punktu pomiarowego i prowadzonym w nim 

pomiarze ruchu, 

- nazwisk obserwatorów prowadzących pomiary ruchu w ciągu dnia pomiarowego, 

- informacji o niekorzystnych sytuacjach i zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na 

wyniki pomiaru ruchu (np. niekorzystne warunki atmosferyczne, wypadek na 

drodze, występowanie korków itp.). Zapisane w ten sposób informacje będą 

wykorzystywane przy kodowaniu wyników z poszczególnych dni pomiarowych, 

- potwierdzenia kontroli pomiaru przeprowadzonych w punkcie pomiarowym. 

Wzór Karty pomiaru przedstawiono w Załączniku nr 7 do Instrukcji. Sposób jej 

wypełniania omówiono w dalszej części Instrukcji.  

6.6. W ramach kontroli bezpośrednich pomiarów ruchu osoby przeprowadzające kontrole 

w terenie będą obowiązane do wypełniania dokumentu – Karta kontroli pomiaru 

w terenie (załącznik nr 8). Osoba przeprowadzająca kontrolę będzie musiała dla 

każdego skontrolowanego punktu (zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem 

kontroli) podać następujące informacje: 

- numer kontrolowanego punktu 

- dokładny czas przeprowadzenia kontroli 

- typ pomiaru i liczba obserwatorów 

- dokładna, rzeczywista lokalizacja punktu pomiarowego (jeżeli jest inna od 

wymienionej w wykazie punktów pomiarowych) 



INSTRUKCJA GPR 2015 

12 

 

7. TERMINY I CZAS PRZEPROWADZENIA POMIARU RUCHU 

7.1. Pomiar ruchu wykonywany jest w ciągu 2015 roku. Cykl pomiarowy w pomiarze 

podstawowym jest zróżnicowany w zależności od typu punktu pomiarowego 

i obejmuje: 

 dla punktów typu F/FV i H/HV - 9 okresów „dziennych” oraz 2 okresy „nocne”,  

 dla punktów typu G/GV - 5 okresów „dziennych” oraz 1 okres „nocny”, 

 dla punktów typu A, zależnie od typu licznika: 

- viaTOLL – pomiar ciągły, całoroczny, 

- inne urządzenia spełniające wymagania wysokiej dokładności - 9 okresów 

„dziennych” i 2 okresy „nocne”. 

7.2. Czas prowadzenia pomiaru w poszczególnych okresach „dziennych” i „nocnych” jest 

jednakowy dla wszystkich typów punktów pomiarowych i wynosi: 

- w okresach „dziennych” - 16 godzin, w godzinach 600 – 2200, 

- w okresach „nocnych” - 8 godzin, w godzinach 2200 – 600. 

7.3. Dodatkowy pomiar ruchu samochodów ciężarowych, niezależnie od typu punktu 

pomiarowego, jest wykonywany w dwóch okresach 8-godzinnych, w godzinach 800 – 

1600. Pomiar ten wykonuje się w tym samym dniu, co pomiar podstawowy. 

7.4. Terminy wykonywania pomiarów w GPR 2015 przedstawiono w tablicy 2. Są one 

jednakowe zarówno dla pomiarów półautomatycznych, jak i pomiarów wykonywanych 

tylko w sposób ręczny. 

Dla każdego pomiaru podane są dwie równoważne daty, w których można wykonywać 

pomiar ruchu. Oznacza to, że w części punktów pomiarowych bezpośredni pomiar 

ruchu może być wykonywany w pierwszym terminie, zaś w pozostałych punktach – 

tydzień później. Zaleca się jednak taką organizację pomiarów, aby w możliwie dużej 

liczbie punktów wykonywać pomiary w pierwszym terminie, pozostawiając drugi 

termin jako rezerwowy. 
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Tablica 2. Kalendarz pomiaru w 2015 roku. 

Numer 
pomiaru 

Data pomiaru 
Dzień 

tygodnia 
Okres 

Godziny wykonywania pomiaru 

Pomiar podstawowy Dodatkowy 
pomiar ruchu 
samochodów 
ciężarowych 

niezależnie od 
typu punktu 

punkty 
typu A, F/FV, 

H/HV 

punkty 

typu G/GV 

X1 22 lub 29 stycznia czwartek dzienny 600 - 2200 – – 

X2 17 lub 24 marca wtorek dzienny 600 - 2200 600 - 2200 – 

X3 13 lub 20 maja środa dzienny 600 - 2200 – 800 - 1600 

X4 9 lub 16 lipca czwartek dzienny 600 - 2200 600 - 2200 – 

X5 12 lub 19 lipca niedziela dzienny 600 - 2200 600 - 2200 – 

X6 18 lub 25 sierpnia wtorek dzienny 600 - 2200 – – 

X7 23 lub 30 sierpnia niedziela dzienny 600 - 2200 – – 

X8 
7 lub 14 

października 
środa dzienny 600 - 2200 600 - 2200 800 - 1600 

X9 6 lub 13 grudnia niedziela dzienny 600 - 2200 600 - 2200 – 

X10 
13/14 maja lub 

20/21 maja 
środa/ 

czwartek 
nocny 2200 - 600 – – 

X11 

7/8 października 

lub 14/15 
października 

środa/ 
czwartek 

nocny 2200 - 600 2200 - 600 – 

 

7.5. Odstępstwa od podanych terminów są niedozwolone. W wyjątkowych przypadkach, 

jeżeli wskutek wystąpienia nieoczekiwanych sytuacji wykonanie pomiaru w terminach 

przewidzianych w tablicy 2 nie było możliwe, należy pomiar wykonać w pełnym 

zakresie w terminie uzgodnionym z DPI GDDKiA. 

7.6. We wszystkich Oddziałach GDDKiA, co najmniej 5 dni przed każdą datą pomiaru 

wyszczególnioną w tablicy 2 (dotyczy zarówno pierwszego, jak i drugiego terminu) 

należy sporządzić listę punktów, w których będzie danego dnia wykonywany 

bezpośredni pomiar ruchu (wraz z określeniem rodzaju pomiaru i wyszczególnieniem 

punktów z rejestracją video). W tym samym czasie listę należy przekazać drogą 

elektroniczną do DPI GDDKiA oraz do firmy opracowującej wyniki pomiaru. 

8. LICZBA OBSERWATORÓW  

8.1. Liczba obserwatorów prowadzących pomiar podstawowy w punkcie pomiarowym 

zależy od:  

- rodzaju wykonywanego pomiaru 

- okresu pomiaru w ciągu doby, 

- wielkości średniego dobowego ruchu rocznego (SDRR) w 2010 roku na odcinku 

drogi. Jeżeli na odcinku drogi nie prowadzono pomiaru w roku 2010, wielkość 

ruchu w tym roku należy określić szacunkowo 
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- warunków terenowych w przypadku punktów lokalizowanych na drogach 

dwujezdniowych. 

Zestawienie zbiorcze minimalnej liczby obserwatorów w punkcie pomiarowym 

przedstawiono w formie tabelarycznej w Załącznik nr 9. 

8.2. W przypadku, gdy w punkcie pomiarowym wykonywany jest pomiar półautomatyczny, 

liczba obserwatorów prowadzących pomiar podstawowy w punkcie pomiarowym 

w porze dziennej (godziny 6oo – 22oo) powinna być następująca: 

- jeżeli SDRR w 2010 roku w przekroju drogi był mniejszy lub równy 50 000 

poj./dobę, należy przyjąć liczbę obserwatorów do pomiaru bezpośredniego – 2 

(1 obserwator na jeden kierunek ruchu). Każdy z obserwatorów rejestruje 

wszystkie wymagane w pomiarze półautomatycznym kategorie pojazdów (kat. 

„a”, kat. „b”, kat. „d”, kat. „e”, kat. „f”, kat. „g” i kat „h”). Nie są zliczane 

samochody osobowe (kat. „c”). Wyjątek stanowią drogi dwujezdniowe, na 

których nie ma możliwości zlokalizowania stanowiska pomiarowego 

umożliwiającego obserwację obu jezdni (np. ze względu na ekrany 

przeciwolśnieniowe zainstalowane w rejonie MOP-ów ), pomiary należy wówczas 

prowadzić w niezależnych stanowiskach po obu stronach drogi i przyjąć na 

każdym stanowisku minimalną liczbę obserwatorów 2 , tzn. w punkcie 

pomiarowym 4, 

- jeżeli SDRR w 2010 roku w przekroju drogi był większy od 50 000 poj./dobę, 

należy przyjąć liczbę obserwatorów do pomiaru bezpośredniego – 4 

(2 obserwatorów na jeden kierunek ruchu). W takim przypadku, dla jednego 

kierunku ruchu, jeden z obserwatorów rejestruje wyłącznie samochody 

ciężarowe (kat. „e” i kat. „f”), zaś drugi z obserwatorów pozostałe kategorie 

pojazdów wymagane w pomiarze półautomatycznym. 

8.3.  W przypadku, gdy w punkcie pomiarowym wykonywany jest pomiar ręczny, liczba 

obserwatorów prowadzących pomiar podstawowy w punkcie pomiarowym w porze 

dziennej (godziny 6oo – 22oo) powinna być następująca: 

- jeżeli SDRR w 2010 roku w przekroju drogi był mniejszy niż 12 000 poj./dobę, 

należy przyjąć liczbę obserwatorów do pomiaru bezpośredniego – 2 

(1 obserwator na jeden kierunek ruchu). Wyjątek stanowią drogi dwujezdniowe, 

na których nie ma możliwości zlokalizowania stanowiska pomiarowego 

umożliwiającego obserwację obu jezdni (np. ze względu na ekrany 

przeciwolśnieniowe zainstalowane w rejonie MOP-ów ), pomiary  należy wówczas 

prowadzić w niezależnych stanowiskach po obu stronach drogi i przyjąć na 

każdym stanowisku minimalną liczbę obserwatorów 2 , tzn. w punkcie 

pomiarowym 4, 

- jeżeli SDRR w 2010 roku w przekroju drogi był większy lub równy 12 000 

poj./dobę, a jednocześnie mniejszy lub równy 25 000 poj./dobę, należy przyjąć 

liczbę obserwatorów do pomiaru bezpośredniego – 4 (2 obserwatorów na jeden 

kierunek ruchu). W takim przypadku, dla jednego kierunku ruchu, jeden 



INSTRUKCJA GPR 2015 

15 

 

z obserwatorów rejestruje wyłącznie samochody osobowe (kat. „c”), zaś drugi 

z obserwatorów pozostałe pojazdy, 

- jeżeli SDRR w 2010 roku w przekroju drogi był większy od 25 000 poj./dobę, 

a jednocześnie mniejszy lub równy 50 000 poj./dobę, należy przyjąć liczbę 

obserwatorów do pomiaru bezpośredniego – 6 (3 obserwatorów na jeden 

kierunek ruchu). Zaleca się, aby na każdym pasie ruchu był odrębny obserwator 

spisujący samochody osobowe, 

- jeżeli SDRR w 2010 roku przekraczał 50 000 poj./dobę, liczba obserwatorów do 

pomiaru bezpośredniego powinna wynosić – 8 (4 obserwatorów na jeden 

kierunek ruchu). Zasady rejestracji pojazdów przez poszczególnych 

obserwatorów należy w wymienionych przypadkach ustalać indywidualnie (zaleca 

się, aby na każdym pasie ruchu był odrębny obserwator spisujący samochody 

osobowe). 

8.4. W przypadku rejestracji ruchu za pomocą kamer video oraz w pomiarach 

automatycznych nie jest wymagana obecność obserwatorów na stanowisku 

pomiarowym. 

8.5. Liczbę obserwatorów prowadzących pomiar podstawowy w punkcie pomiarowym 

w porze nocnej (godziny 2200 – 600), niezależnie od rodzaju pomiaru i wielkości SDRR 

w 2010 roku, należy przyjąć – 2 (1 obserwator na jeden kierunek ruchu). Wyjątek 

stanowią drogi dwujezdniowe, na których nie ma możliwości zlokalizowania stanowiska 

pomiarowego umożliwiającego obserwację obu jezdni (np. ze względu na ekrany 

przeciwolśnieniowe zainstalowane w rejonie MOP-ów ), pomiary  należy wówczas 

prowadzić w niezależnych stanowiskach po obu stronach drogi i przyjąć na każdym 

stanowisku minimalną liczbę obserwatorów 2 , tzn. w punkcie pomiarowym 4. 

8.6. Liczba obserwatorów prowadzących pomiar dodatkowy w punkcie pomiarowym 

w porze dziennej (godziny 800 – 1600) zależy od SDRR samochodów ciężarowych 

w 2010 roku oraz liczby jezdni na odcinku pomiarowym. Jeżeli w 2010 roku pomiar na 

odcinku drogi nie był wykonywany, wielkość ruchu samochodów ciężarowych należy 

przyjąć szacunkowo.  

8.7. Liczba obserwatorów prowadzących dodatkowy pomiar ruchu samochodów 

ciężarowych w punkcie pomiarowym powinna być następująca: 

- jeżeli SDRR samochodów ciężarowych w 2010 roku w przekroju drogi był 

mniejszy niż 3000 poj./dobę, liczbę obserwatorów do pomiaru dodatkowego 

należy przyjąć w zależności od liczby jezdni następująco: na drogach 

jednojezdniowych 1 obserwator prowadzący pomiar ruchu samochodów 

ciężarowych na jednym formularzu łącznie dla dwóch kierunków ruchu, zaś na 

drogach dwujezdniowych – 2 obserwatorów (1 obserwator na jeden kierunek 

ruchu), 

- jeżeli SDRR samochodów ciężarowych w 2010 roku w przekroju drogi był 

większy lub równy 3000 poj./dobę, niezależnie od liczby jezdni należy przyjąć 
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liczbę obserwatorów do pomiaru dodatkowego – 2 (1 obserwator na jeden 

kierunek ruchu). 

8.8. Niedopuszczalna jest ciągła praca obserwatora przez 2 kolejne zmiany – będzie to 

stanowiło podstawę do przerwania pomiaru i powtórzenia go w kolejnym terminie.  

8.9. Mogą być stosowane odstępstwa od wymienionych w tym rozdziale zasad dotyczących 

liczby obserwatorów. Są one jednak dopuszczalne tylko po ich uzasadnieniu 

i uzyskaniu zgody DPI GDDKiA. 

9. CZYNNOŚCI OBSERWATORÓW  

9.1.  Bezpośredni ręczny pomiar ruchu w terenie wykonywany jest przez przeszkolonych 

obserwatorów. Liczba obserwatorów w punkcie pomiarowym powinna być 

dostosowana do rodzaju prowadzonego pomiaru i wielkości ruchu zgodnie 

z wymaganiami punktu 8 niniejszej Instrukcji. 

9.2. Obserwatorami powinny być osoby gwarantujące właściwe i dokładne wykonanie 

pomiaru. 

9.3. Praca obserwatorów w punkcie pomiarowym odbywa się na zmiany. Jeden obserwator 

nie może prowadzić pomiaru dłużej niż jedną zmianę wynoszącą 8 godzin. 

W stanowiskach pomiarowych, w których występują w godzinach szczytowych duże 

natężenia ruchu, zaleca się skrócenie zmian pracy obserwatorów w ten sposób, aby 

nie prowadzili pomiaru jednorazowo dłużej niż przez cztery godziny. W wyjątkowych 

sytuacjach, tylko w przypadku pomiarów 24-godzinnych i punktów pomiarowych 

o natężeniu ruchu mniejszym niż 12 000 poj./dobę dopuszcza się pracę obserwatorów 

na dwie zmiany, z zachowaniem 8-godzinnej przerwy między kolejnymi zmianami. 

9.4. W każdym punkcie pomiarowym, w ciągu każdej ze zmian, należy wyznaczyć spośród 

obserwatorów kierownika zmiany. Będzie on odpowiedzialny za organizację pracy 

w punkcie pomiarowym i prawidłowe wypełnienie Karty pomiaru. W sytuacji, gdy 

stanowiska pomiarowe dla każdego z kierunków ruchu są zlokalizowane niezależnie, 

kierownik każdej ze zmian powinien prowadzić pomiar zawsze po tej samej stronie 

jezdni i mieć zapewnioną łączność z obserwatorami prowadzącymi pomiar dla 

przeciwnego kierunku.  

9.5. Kierownik każdej zmiany wpisuje w kolumnach 2 i 3 Karty pomiaru imiona i nazwiska 

wszystkich osób prowadzących pomiary w poszczególnych kierunkach ruchu, 

w okresach 4-godzinnych. Jeżeli w ciągu 8-godzinnej zmiany pomiar prowadzą te 

same osoby, w kolejnym okresie 4-godzinnym można wpisać „jak wyżej”. Nazwisko 

kierownika każdej zmiany należy podkreślić. 

9.6. Jeżeli w danym punkcie pomiarowym, pomiar jest wykonywany po obu stronach drogi 

(np. autostrady, drogi dwujezdniowe), to jednakowo wypełniona Karta pomiaru 

powinna znajdować się na każdym takim stanowisku obserwacyjnym (tj. po obu 

stronach drogi). W każdej z kart powinny być odnotowane imiona i nazwiska 

wszystkich osób rejestrujących pojazdy na obu stanowiskach obserwacyjnych. 
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Ponadto, w sposób jednoznaczny należy określić kierunek ruchu pojazdów, którego 

dotyczą pomiary prowadzone przez obserwatorów z danego stanowiska przez 

zaznaczenie na Karcie pomiaru właściwego dla danej grupy obserwatorów kierunku 

(rys. 1). 

Rys. 1. Sposób zaznaczenia kierunku ruchu na Karcie pomiaru, w przypadku pomiaru 

wykonywanego po obu stronach drogi 

 

9.7. W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia pomiaru zaistnieją jakiekolwiek niekorzystne 

sytuacje i zdarzenia, które mogą mieć wpływ na ostateczne wyniki pomiaru ruchu (np. 

niekorzystne warunki atmosferyczne, wypadek na drodze, występowanie zatorów itp.), 

kierownik zmiany zobowiązany jest do wpisania o tym zwięzłej informacji w kolumnie 

4 Karty pomiaru. W przypadku niemożności obserwacji całego pasa drogowego (np. ze 

względu na lokalizację ekranów przeciwhałasowych), kierownik zmiany zobowiązany 

jest do wpisania w kolumnie 4 Karty pomiaru informacji o częściach drogi nieobjętych 

pomiarem ruchu rowerowego (np. chodnik / ścieżka rowerowa / droga serwisowa). 

9.8. Obserwatorzy przeprowadzają spis pojazdów w punktach pomiarowych, zaznaczając 

na formularzach bezpośredniego spisu w kolejnych wierszach godziny pomiaru 

(zaczynając od równej godziny), a w odpowiednich kolumnach pojazdy poszczególnych 

kategorii, przejeżdżające obok stanowiska pomiarowego. Pojazdy zapisuje się przez 

stawianie pionowych kresek. Jedna kreska oznacza jeden pojazd. Kreski łączy się 

w wiązki po pięć sztuk. Jeden wiersz w formularzu odpowiada zwykle jednej godzinie 

pomiaru (rys. 2). W wyjątkowych wypadkach, przy dużych natężeniach ruchu, 

dopuszcza się rejestrację pojazdów w dwóch wierszach dla jednej godziny. 

Rys. 2. Sposób zaznaczenia pojazdów na formularzu w wierszu dla jednej godziny. 

 

W przypadku pomiaru wykonywanego licznikiem ręcznym, należy w wierszu 

odpowiadającym jednej godzinie pomiaru wpisywać sumy pojazdów poszczególnych 

kategorii po każdych 15 minutach pomiaru, a po każdej godzinie - w odpowiednie 

pozycje formularza wpisać godzinowe sumy tych pojazdów. 
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9.9. Każdy z obserwatorów prowadzących pomiar notuje pojazdy na jednym formularzu 

bezpośredniego spisu, na którym wpisane jest czytelnie jego imię i nazwisko. Nie 

dopuszcza się wypełniania jednego formularza przez więcej niż jedną osobę, nawet 

w przypadku, gdy następuje zmiana wykonującego pomiar w trakcie pomiaru (za 

wyjątkiem sytuacji określonych w punkcie 9.11). Po każdej zmianie obserwatora 

zapisywanie obserwacji rozpoczyna się na nowym formularzu. W formularzu należy 

wówczas umieścić godzinę i minutę rozpoczęcia rejestracji. Dotyczy to zarówno 

pomiaru podstawowego, jak również dodatkowego pomiaru ruchu samochodów 

ciężarowych. 

9.10. Na czas wykonywania pomiaru każdy z obserwatorów musi być wyposażony w zegarek 

oraz przybory do pisania (wraz z zapasowymi). 

9.11. Obserwator nie może opuszczać stanowiska pomiarowego, z wyjątkiem krótkich 

przerw na załatwianie własnych potrzeb fizjologicznych. W tym krótkim okresie 

rejestracja prowadzona jest przez jednego z pozostałych obserwatorów. 

9.12. Zapisane formularze pomiarowe z kolejnych zmian i Karta pomiaru pozostają 

w punkcie pomiarowym przez cały czas prowadzenia pomiaru („dziennego” lub 

„nocnego” zgodnie z tablicą 2). Za zebranie wszystkich formularzy po pomiarze, 

włożenie ich wraz z Kartą pomiaru do przygotowanej w tym celu teczki i terminowe 

przekazanie tych dokumentów zgodnie z procedurą przyjętą przez Wykonawcę 

pomiaru odpowiedzialny jest kierownik ostatniej zmiany w punkcie pomiarowym. 

9.13. W każdym z dni pomiarowych Wykonawca pomiaru jest zobowiązany do zapewnienia 

obserwatorów rezerwowych. Osoby te pozostają w dyspozycji Wykonawcy i mogą 

zostać w każdej chwili skierowane do wykonywania pomiaru w przypadku zaistnienia 

szczególnych okoliczności (np. nagła niedyspozycja, choroba itp.). Minimalna 

wymagana liczba obserwatorów rezerwowych wynosi:  

- 1 osoba, gdy w czasie jednej zmiany 8-godzinnej liczba obserwatorów 

zatrudnionych przez Wykonawcę jest mniejsza niż 30, 

- 2 osoby, gdy w czasie jednej zmiany 8-godzinnej liczba obserwatorów 

zatrudnionych przez Wykonawcę zawiera się w granicach od 30 do 150, 

- 3 osoby, gdy w czasie jednej zmiany 8-godzinnej liczba obserwatorów 

zatrudnionych przez Wykonawcę jest większa od 150. 

10. CZYNNOŚCI I WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WIDEOREJESTRACJĄ 

10.1 Poniższe wymagania i czynności dotyczą pomiarów ręcznych wykonywanych metodą 

wideorejestracji w punktach pomiarowych oznaczonych jako FV, GV i HV. 

10.2. Lokalizacja stanowisk do wideorejestracji powinna być zgodna z wymaganiami 

określonymi w punkcie 4 niniejszej instrukcji. Dopuszczalne jest umieszczenie kamery 

w innej lokalizacji w ramach odcinka pomiarowego (maks. +/- 1000m, jednorodnym 

pod względem ruchu, bez skrzyżowań), z uwagi na np. lepsze warunki oświetleniowe, 

ale wymaga to każdorazowego uzgodnienia z właściwym Oddziałem GDDKiA, 
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a w przypadku propozycji większych odstępstw od zakładanej tolerancji (powyżej 

1000m) każdorazowego uzgodnienia z GDDKiA DPI. Jeżeli w ramach danej lokalizacji 

punktu pomiarowego, z uwzględnienie podanej wyżej tolerancji, nie ma dogodnego 

miejsca dla lokalizacji kamery, wówczas należy odstąpić od pomiaru wideo w tym 

miejscu na rzecz pomiaru prowadzonego przez obserwatorów. 

10.3 Wykonawca pomiaru musi zapewnić poprawną rejestrację obrazu wideo w każdych 

warunkach pogodowych (deszcz, śnieg, zakres temperatur otoczenia od -25°C do 

+50°C, itp.) i oświetleniowych (w tym również w nocy). Zaleca się montowanie kamer 

w dobrze oświetlonych miejscach, niemniej na wypadek awarii, wyłączenia lub braku 

oświetlenia ulicznego należy zapewnić dodatkowe oświetlenie gwarantujące poprawne 

wykonanie pomiaru (np. oświetlacze podczerwieni) lub dodatkowych obserwatorów, 

którzy będą prowadzić pomiary bezpośrednie metodą ręczną. 

10.4. Po stronie Wykonawcy pomiaru wideo leży zapewnienie źródła zasilania dla 

rejestratora wideo, które zapewni ciągłą rejestrację pojazdów. 

10.5. Rejestracja wideo musi mieć charakter ciągły w ciągu każdego dnia pomiarowego 

i gwarantować zarejestrowanie każdego pojazdu przejeżdżającego przez punkt 

pomiarowy. Minimalna liczba klatek na sekundę nie może być mniejsza niż 6, jednak 

przy ustalaniu liczby klatek na sekundę należy uwzględniać także kąt widzenia kamery 

oraz średnią prędkość pojazdów na danej drodze. 

10.6. Zarejestrowane w toku prowadzonego pomiaru nagrania muszą zapewniać 

rozpoznawalność sylwetek pojazdów zgodnie z kategoriami wymienionymi w tabeli nr 

1, bez względu na warunki oświetleniowe lub pogodowe. Jeżeli podczas kontroli 

nagrań stwierdzona zostanie nieczytelność obrazu, wówczas pomiar będzie musiał być 

powtórzony w następnym terminie pomiarowym – w całości metodą ręczną, przy 

udziale obserwatorów pracujących na punkcie pomiarowym. 

10.7. Wykonawca musi przekazać informację, dotyczącą terminu planowanego 

wykorzystania rejestratorów wideo do pomiaru w punkcie pomiarowym, do osób 

odpowiedzialnych za organizację GPR2015 na obszarze właściwego Rejonu i Oddziału 

GDDKiA, co najmniej na 5 dni przed każdą datą pomiaru. 

10.8. Wykonawca na podstawie wykonanego filmu wideo zarejestruje wyniki pomiarów na 

„Formularzu do pomiaru podstawowego prowadzonego metodą wideorejestracji” 

(Załącznik 5), zaznaczając w kolejnych wierszach każde 5 minut pomiaru (zaczynając 

od równej godziny), a w odpowiednich kolumnach pojazdy poszczególnych kategorii, 

przejeżdżające obok stanowiska pomiarowego. Pojazdy poszczególnych kategorii 

zapisuje się przez wpisanie ich sumy z 5 minut pomiaru w odpowiednich polach 

danego wiersza. Jeden wiersz w formularzu odpowiada 5 minutom pomiaru. Po każdej 

pełnej godzinie pomiaru w odpowiednie pozycje formularza należy wpisać godzinowe 

sumy tych pojazdów oraz sumę pojazdów ogółem w każdych 5 minutach pomiaru. 

 Dane z formularzy należy następnie, podobnie jak w przypadku pomiarów metodą 

ręczną, zakodować w aplikacji do kodowania wyników GPR 2015. 
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10.9. Błąd rejestrowanych danych dla liczby wszystkich pojazdów ogółem, przy zestawieniu 

formularza z nagraniem wideo, powinien wynosić nie więcej niż 3% dla każdych 5 

minut pomiaru. Błąd przyporządkowania pojazdów do poszczególnych kategorii nie 

powinien być większy niż +/- 5 pojazdów na każde 5 minut nagrania (dla każdego 

kierunku) przy zarejestrowanym na danym odcinku natężeniu ruchu do 20.000 

poj./dobę. Dla natężeń większych lub równych od 20 000 poj./dobę wartość ta nie 

powinna przekroczyć +/- 15 pojazdów. 

10.10 Jeżeli istnieje obawa, że warunki pogodowe lub oświetleniowe w dniu pomiarowym 

będą uniemożliwiać poprawną rejestrację obrazu i zakłócać jego czytelność, wówczas 

należy przeprowadzić w tym punkcie ręczny pomiar bezpośredni z udziałem 

obserwatorów. 

10.11 Dopuszczalne jest także łączenie pomiaru bezpośredniego przeprowadzanego przez 

obserwatorów w terenie z wideorejstracją, w sytuacji gdy nie można zapewnić 

odpowiednich warunków oświetleniowych dla pracy kamer wideo – tj. pomiar za 

pomocą kamer w ciągu dnia, w nocy pomiar prowadzony przez obserwatorów. Należy 

przy tym pamiętać, aby zmiana metody prowadzenia pomiaru nastąpiła w sposób 

płynny i nie wprowadzała żadnych luk w rejestrowanych danych. Zmiana powinna 

nastąpić z początkiem pełnej godziny zegarowej i należy ją odnotować na 

formularzach pomiarowych. Wraz ze zmianą metody prowadzenia pomiaru, należy 

zmienić typ stosowanego formularza pomiarowego, mającego zastosowanie dla 

stosowanej metody pomiaru. 

11. CZYNNOŚCI W POMIARZE PÓŁAUTOMATYCZNYM 

11.1. Czynności w pomiarze półautomatycznym opisane w punktach od 11.2 do 11.6 

dotyczą pomiarów półautomatycznych wykonywanych przy użyciu przenośnych 

liczników w punktach typu G i H. W każdym z punktów tego typu, zarówno pomiar 

automatyczny jak i pomiar ręczny, wykonywany jest przez tego samego Wykonawcę. 

Pomiary w punktach typu F wyposażonych w stacje/liczniki ciągłego pomiaru ruchu lub 

wykorzystujące informacje z PPO opisane są w punkcie 11.7. 

11.2. W celu zapewnienia miarodajnych wyników w poszczególnych dniach pomiarowych 

procedura wykonywania pomiaru półautomatycznego zakłada wykonanie 

następujących czynności: 

- bezpośrednio przed użyciem w pomiarze należy sprawdzić sprawność licznika 

oraz stan jego zasilania, 

- montaż detektorów i zaprogramowanie pracy licznika należy wykonać na tyle 

wcześnie, aby rozpoczęcie rejestracji automatycznej mogło odbyć się zgodnie 

z harmonogramem pomiaru.  

- nazwy zbiorów źródłowych z urządzenia pomiarowego powinny zawierać numer 

punktu pomiarowego oraz: numer kolejny odpowiadający odczytowi danych 

i numer dnia pomiarowego, lub sam numer dnia pomiarowego jeżeli licznik może 

tworzyć 24 godzinne pliki (np. 90215_1_P01 lub 90215_P01). 
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11.3.  Zbiór wynikowy po przeprowadzonym pomiarze półautomatycznym powinien być 

wybrany z licznika najpóźniej w ciągu 24 godzin od czasu zakończenia 

wykonywanego równolegle pomiaru ręcznego, a następnie niezwłocznie sprawdzony 

wstępnie przez Wykonawcę pomiaru pod względem kompletności i poprawności 

danych. W przypadku stwierdzenia braku wyników lub uzyskania wyników 

nieprawidłowych należy niezwłocznie poinformować Oddział GDDKiA oraz firmę 

opracowującą wyniki pomiaru i uzgodnić termin, w którym będzie powtórzony pomiar 

– metodą ręczną. Tylko i wyłącznie w pojedynczych, incydentalnych przypadkach 

możliwe jest powtórzenie pomiaru metodą półautomatyczną, po uzyskaniu zgody 

Oddziału i DPI. Wykonawca musi przekazać taką informacje do Oddziału i DPI 

najpóźniej na 5 dni przed kolejnym terminem pomiaru, wraz z pisemnym 

wyjaśnieniem przyczyny wystąpienia tych nieprawidłowości. 

11.4. W przypadku uznania przez Wykonawcę uzyskanych wyników pomiaru 

półautomatycznego za poprawne, należy wpisać je wraz z innymi wymaganymi 

informacjami w formularzu aplikacji do kodowania wyników GPR 2015 i wraz ze 

zbiorem źródłowym otrzymanym bezpośrednio z licznika wysłać pocztą elektroniczną 

(lub za pomocą aplikacji do kodowania wyników GPR 2015) do właściwego Oddziału 

GDDKiA oraz firmy opracowującej wyniki pomiaru, w terminie 2 dni od dnia pomiaru. 

W formularzu będą zawarte następujące informacje: 

- numer i typ punktu pomiarowego, 

- numer pomiaru, 

- typ urządzenia pomiarowego, 

- nazwa zbioru, 

- data rozpoczęcia i zakończenia pomiaru automatycznego, 

- liczby pojazdów silnikowych w odpowiednich godzinach i kierunkach ruchu. 

11.5. Po otrzymaniu wyników pomiarów półautomatycznych po każdym dniu pomiarowym 

firma opracowująca wyniki pomiaru przeprowadzi ich własną weryfikację, z której 

w terminie 3 dni od otrzymania wyników sporządzony zostanie raport. W trakcie 

weryfikacji sprawdzana będzie kompletność wyników, jak również porównanie 

z wielkościami szacunkowymi. W przypadku stwierdzenia poprawności wyników 

pomiaru automatycznego w raporcie zostanie potwierdzone ich przyjęcie do dalszego 

przetwarzania. 

11.6. W przypadku stwierdzenia braku wyników z niektórych godzin pomiarowych lub 

wyników nieprawidłowych, firma opracowująca wyniki pomiaru podejmie decyzję 

o ewentualnym oszacowaniu brakujących danych lub odrzuceniu wyników z dalszej 

analizy. Decyzja ta zostanie przedstawiona w raporcie z weryfikacji wyników. Zakłada 

się wstępnie, że oszacowanie brakujących danych będzie możliwe w przypadku 

stwierdzenia braków lub nieprawidłowości dla trzech godzin pomiaru (dotyczy zarówno 

pomiaru „dziennego” jak i pomiaru „nocnego”). Szacowanie danych będzie 

wykonywane zgodnie z zasadami szacowania danych stosowanymi przy przetwarzaniu 
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wyników ciągłych pomiarów ruchu prowadzonych w stacjach stałych na drogach 

krajowych. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości dla większej liczby 

godzin niż 3, wyniki zostaną odrzucone z dalszych analiz i postawiony będzie wniosek 

o powtórzenie, w uzgodnionym terminie, pomiaru metodą ręczną. 

11.7. W przypadku pomiarów półautomatycznych wykonywanych w punktach typu F przy 

użyciu liczników zaleca się, aby ich obsługa i równoległe pomiary ręczne były 

wykonywane przez tego samego Wykonawcę. Dopuszczalne jest jednak rozdzielnie 

tych zadań i prowadzenie ich przez różnych Wykonawców. 

- w przypadku, gdy obsługa liczników w stacjach pomiarowych i pomiary ręczne 

wykonywane są przez tego samego Wykonawcę, wyniki pomiaru 

automatycznego powinny być zebrane przez niego niezwłocznie po każdym dniu 

pomiarowym, zakodowane łącznie z wynikami pomiaru ręcznego i przekazane 

zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 13.4, 

- w przypadku, gdy obsługa liczników w stacjach pomiarowych i pomiary ręczne 

wykonywane są przez różnych Wykonawców, po każdym dniu pomiarowym 

wyniki pomiaru automatycznego powinny być niezwłocznie zebrane przez 

prowadzącego obsługę stacji pomiarowej i przekazane Wykonawcy pomiaru 

ręcznego (w formie omówionej w punkcie 11.4) w terminie umożliwiającym mu 

zakodowanie wszystkich wyników z tego punktu pomiarowego i przekazanie ich 

zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 13.4, nie później jednak niż 

w okresie 50 godzin po zakończeniu danego dnia pomiarowego. W związku 

z powyższym każdy Oddział GDDKiA powinien w odpowiedni sposób 

zorganizować w 2015 roku obsługę i serwisowanie stacji stałych ciągłego 

pomiaru ruchu znajdujących się na jego terenie.  

Dane o ruchu pojazdów pochodzące z PPO, w poszczególnych dniach pomiarowych, 

będą pozyskiwane przez GDDKiA DPI za pośrednictwem GDDKiA DPP. 

W przypadku stwierdzenia braku wyników pomiaru półautomatycznego lub uzyskania 

wyników nieprawidłowych należy niezwłocznie poinformować Oddział GDDKiA oraz 

firmę opracowującą wyniki pomiaru o zaistniałej sytuacji i uzgodnić termin, w którym 

zostanie przeprowadzony powtórny pomiar bezpośredni prowadzony tylko przez 

obserwatorów – w pełnym zakresie mierzonych kategorii (dopuszcza się także 

możliwość zastosowania pomiaru ręcznego metodą wideorejestracji). 

12. CZYNNOŚCI W POMIARZE AUTOMATYCZNYM 

12.1. Czynności opisane w punktach od 12.2 do 12.7 dotyczą pomiarów automatycznych 

wykonywanych w punktach typu G i H.  

12.2. W celu zapewnienia miarodajnych wyników w poszczególnych dniach pomiarowych 

procedura wykonywania pomiaru automatycznego zakłada wykonanie następujących 

czynności: 
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- bezpośrednio przed użyciem w pomiarze należy sprawdzić sprawność licznika 

oraz stan jego zasilania, 

- montaż detektorów i zaprogramowanie pracy licznika należy wykonać na tyle 

wcześnie, aby rozpoczęcie rejestracji automatycznej mogło odbyć się zgodnie 

z harmonogramem pomiaru,, 

- nazwy zbiorów źródłowych z urządzenia pomiarowego powinny zawierać numer 

punktu pomiarowego oraz numer kolejny odpowiadający odczytowi danych 

i numer dnia pomiarowego, lub sam numer dnia pomiarowego jeżeli licznik może 

tworzyć 24 godzinne pliki (np. 90215_1_P01 lub 90215_P01). 

12.3.  Zbiór wynikowy po przeprowadzonym pomiarze automatycznym powinien być 

wybrany z licznika najpóźniej w ciągu 24 godzin od czasu zakończenia dnia 

pomiarowego, a następnie niezwłocznie sprawdzony wstępnie przez Wykonawcę 

pomiaru pod względem kompletności i poprawności danych. W przypadku 

stwierdzenia braku wyników lub uzyskania wyników nieprawidłowych należy 

niezwłocznie poinformować Oddział GDDKiA oraz firmę opracowującą wyniki pomiaru 

i uzgodnić termin, w którym będzie powtórzony pomiar – metodą ręczną. 

12.4. W przypadku uznania przez Wykonawcę uzyskanych wyników pomiaru 

automatycznego za poprawne, należy wpisać je wraz z innymi wymaganymi 

informacjami w formularzu aplikacji do kodowania wyników GPR 2015 i wraz ze 

zbiorem źródłowym otrzymanym bezpośrednio z licznika wysłać pocztą elektroniczną 

(lub za pomocą aplikacji do kodowania wyników GPR 2015) do właściwego Oddziału 

GDDKiA oraz firmy opracowującej wyniki pomiaru, w terminie 2 dni od dnia pomiaru. 

W formularzu będą zawarte następujące informacje: 

- numer i typ punktu pomiarowego, 

- numer pomiaru, 

- typ urządzenia pomiarowego, 

- nazwa zbioru, 

- data rozpoczęcia i zakończenia pomiaru automatycznego, 

- liczby pojazdów silnikowych w odpowiednich kategoriach, godzinach i kierunkach 

ruchu. 

12.5. Po otrzymaniu wyników pomiarów automatycznych po każdym dniu pomiarowym firma 

opracowująca wyniki pomiaru przeprowadzi ich własną weryfikację, z której w terminie 

3 dni od otrzymania wyników sporządzony zostanie raport. W trakcie weryfikacji 

sprawdzana będzie kompletność wyników, jak również porównanie z wielkościami 

szacunkowymi. W przypadku stwierdzenia poprawności wyników pomiaru 

automatycznego w raporcie zostanie potwierdzone ich przyjęcie do dalszego 

przetwarzania. 

12.6. W przypadku stwierdzenia braku wyników z niektórych godzin pomiarowych lub 

wyników nieprawidłowych, firma opracowująca wyniki pomiaru podejmie decyzję 
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o ewentualnym oszacowaniu brakujących danych lub odrzuceniu wyników z dalszej 

analizy. Decyzja ta zostanie przedstawiona w raporcie z weryfikacji wyników. Zakłada 

się wstępnie, że oszacowanie brakujących danych będzie możliwe w przypadku 

stwierdzenia braków lub nieprawidłowości dla trzech godzin pomiaru (dotyczy zarówno 

pomiaru „dziennego” jak i pomiaru „nocnego”). Szacowanie danych będzie 

wykonywane zgodnie z zasadami szacowania danych stosowanymi przy przetwarzaniu 

wyników ciągłych pomiarów ruchu prowadzonych w stacjach stałych na drogach 

krajowych lub inną metodą zaproponowaną przez Wykonawcę jeżeli zostanie ona 

zatwierdzona przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia braków lub 

nieprawidłowości dla większej liczby godzin niż 3, wyniki zostaną odrzucone z dalszych 

analiz i postawiony będzie wniosek o powtórzenie, w uzgodnionym terminie, pomiaru 

metodą ręczną. 

12.7 W przypadku stwierdzenia braku wyników pomiaru automatycznego lub uzyskania 

wyników nieprawidłowych Wykonawca niezwłocznie poinformuje Oddział GDDKiA oraz 

firmę opracowującą wyniki pomiaru o zaistniałej sytuacji i uzgodnić termin, w którym 

zostanie przeprowadzony powtórny ręczny pomiar bezpośredni prowadzony tylko 

przez obserwatorów – w pełnym zakresie mierzonych kategorii (dopuszcza się także 

możliwość zastosowania pomiaru ręcznego metodą wideorejestracji). 

12.8 Za zbieranie i kodowanie wyników z pomiarów automatycznych realizowanych za 

pomocą bramownic typu PEF systemu ETC viaTOLL odpowiada GDDKiA DPI. 

13. OBIEG DOKUMENTÓW  

13.1. Przed każdym dniem pomiarowym, w zależności od rodzaju wykonywanego pomiaru 

i liczby obserwatorów, Wykonawca pomiaru przygotowuje dla poszczególnych 

stanowisk pomiarowych odpowiednie ilości każdego rodzaju formularzy 

bezpośredniego pomiaru. Dla każdego stanowiska trzeba przewidzieć również 

dodatkowe formularze rezerwowe. Formularze bezpośredniego pomiaru zostaną 

wydrukowane przez firmę opracowująca wyniki pomiaru i przekazane, w liczbie 

wystarczającej do wykonania całego pomiaru w 2015 roku, do wszystkich Oddziałów 

GDDKIA. 

Ponadto Wykonawca pomiaru przygotowuje dla każdego stanowiska (wydruki lub 

odbitki kserograficzne) Kartę pomiaru i materiały pomocnicze do pomiaru (ulotka 

informacyjna o GPR 2015 otrzymana od firmy opracowującej wyniki pomiaru lub 

Załącznik nr 3 do Instrukcji). Wzory tych dokumentów będa dostępne na stronach 

internetowych GDDKiA (http://www.gddkia.gov.pl w zakładce Serwis GDDKiA -> 

Prognozy i analizy ruchu –> GPR 2015) oraz firmy opracowującej wyniki pomiaru. 

13.2. Przed każdym pomiarem Wykonawca pomiaru bezpośredniego wypełnia nagłówki 

Karty pomiaru i formularzy bezpośredniego spisu, korzystając przede wszystkim 

z „Wykazu odcinków pomiarowych w GPR 2015” dla danego Oddziału GDDKiA zwanego 

dalej Wykazem. Przykładowy fragment takiego dokumentu przedstawiono 

w Załączniku nr 10.  



INSTRUKCJA GPR 2015 

25 

 

W nagłówku Karty pomiaru należy wpisać następujące informacje: 

Pole Opis 

numer punktu 

pomiarowego 

pięciocyfrowy numer punktu pomiarowego zgodny z kolumną 

nr 1 Wykazu. 

typ punktu zgodnie z kol. 8 Wykazu (F, G lub H) 

rodzaj pomiaru 

w zależności od przyjętego rodzaju wykonywanego pomiaru: 

S – półautomatyczny (w punktach typu F tylko S) 

R – ręczny  

numer pomiaru wg tablicy 2 Instrukcji 

data pomiaru cyframi arabskimi rok, miesiąc, dzień 

numer drogi 
aktualny numer drogi krajowej (zgodnie z kolumną 2 

Wykazu) 

pikietaż 

lokalizacja stanowiska pomiarowego w kilometrach 

z dokładnością do 100 m (jedno miejsce po przecinku), 

zgodnie z kolumną 9 Wykazu 

miejscowość 
najbliższa z miejscowości możliwa do zidentyfikowania 

(www.geoportal.gov.pl – mapa topograficzna)  

odcinek (od … do …) 

słownie początek i koniec odcinka drogi według narastającego 

pikietażu zgodnie z opisem w kolumnie 7 Wykazu. Dla 

przykładu według Załącznika nr 10 dla punktu pomiarowego 

nr 10933 w pozycji od należy wpisać „W.WISKITKI”, zaś 

w pozycji do „W.GRODZISK MAZ.”. W przypadku, gdy 

w nazwie odcinka nie można wyróżnić początku i końca 

odcinka według narastającego pikietażu drogi (jak np. dla 

punktu pomiarowego nr 11517 Wykazu 

„SIEDLCE/OBWODNICA 1/”) należy zarówno w pozycji od jak 

i pozycji do wpisać tę samą nazwę, w tym przypadku 

„SIEDLCE”. 

Ponadto, w tablicy znajdującej się w Karcie pomiaru należy wpisać nazwy „do 

miejscowości”, zgodne z opisem początku i końca odcinka drogi, odpowiadające 

kierunkowi L (kierunek ruchu pojazdów zgodnie z malejącym pikietażem) oraz 

kierunkowi P (kierunek ruchu pojazdów zgodnie z rosnącym pikietażem). Według 

Załącznika nr 10 dla punktu pomiarowego nr 10933 dla kierunku L należy wpisać 

„W.WISKITKI”, zaś dla kierunku P - „W.GRODZISK MAZ.”. Jeżeli w nazwie odcinka 

drogi nie można było wyróżnić początku i końca według narastającego pikietażu (jak 

np. dla punktu pomiarowego nr 11517 „SIEDLCE/OBWODNICA 1/”) należy dla 

kierunku L wpisać literę L, a dla kierunku P - literę P lub pozostawić te rubryki wolne. 

Według przedstawionych zasad wypełnia się również odpowiednie pozycje 

w nagłówkach formularzy bezpośredniego spisu do pomiaru podstawowego (w tym 

także wideo) i dodatkowego pomiaru ruchu samochodów ciężarowych.  

W formularzach bezpośredniego spisu należy dodatkowo wypełnić pozycje: 

http://www.geoportal.gov.pl/
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Pole Opis 

kierunek 

L - kierunek ruchu pojazdów zgodnie z malejącym 

pikietażem 

P - kierunek ruchu pojazdów zgodnie z rosnącym pikietażem 

D - pomiar dwustronny w obu kierunkach (tylko przy 

dodatkowym pomiarze ruchu samochodów ciężarowych) 

nazwisko 

obserwatora 

w sposób czytelny imię i nazwisko osoby prowadzącej 

bezpośredni pomiar ruchu lub osoby zliczającej pojazdy na 

podstawie zapisu video 

W formularzu podstawowym nie wypełnia się pozycji numer formularza. Będzie 

ona wypełniana przez osobę kodującą dane po zakończeniu pomiarów w danym dniu 

pomiarowym. Dla każdego punktu pomiarowego będzie to kolejny numer formularza 

z danego kierunku ruchu.  

13.3. Po wykonaniu pomiaru, obserwatorzy sumują na każdym formularzu z pomiaru 

podstawowego zapisy dla każdej godziny, oddzielnie dla poszczególnych kategorii 

pojazdów, a następnie obliczają sumę pojazdów silnikowych (dla zliczanych przez 

obserwatora kategorii pojazdów). Uwaga: w sumie nie należy uwzględniać rowerów 

(kat. „a”). 

W formularzach z pomiaru dodatkowego ruchu samochodów ciężarowych sumuje się 

dla każdej godziny samochody ciężarowe w poszczególnych grupach i oblicza sumę 

samochodów ciężarowych.  

W przypadku pomiaru prowadzonego metodą wideorejestracji należy podsumowywać 

dane dla każdych 5 minut oraz każdej godziny. Dane godzinowe należy także 

podsumowywać oddzielnie dla każdej kategorii pojazdów. 

13.4. Po każdym dniu pomiarowym Wykonawca pomiaru bezpośredniego koduje wyniki 

pomiaru podstawowego i pomiaru dodatkowego ruchu samochodów ciężarowych 

(jeżeli był wykonywany) w specjalnej aplikacji zgodnie z „Instrukcją o sposobie 

kodowania i archiwizacji wyników oraz obiegu dokumentów w GPR 2015”. Kodowanie 

będzie polegało na przepisaniu wyników z formularzy papierowych do formularza 

elektronicznego dostępnego w ramach specjalnej aplikacji. 

Przed rozpoczęciem kodowania wyników pomiaru podstawowego z danego dnia 

pomiarowego, należy dla każdego punktu pomiarowego rozdzielić formularze 

z poszczególnych kierunków ruchu (L i P). Następnie formularze z każdego kierunku, 

niezależnie od liczby zapisanych w nich godzin pomiarowych, należy ponumerować 

zaczynając zawsze od cyfry 1. Kolejność numerowanych formularzy jest dowolna. 

Taką samą procedurę należy wykonywać przy kodowaniu danych po każdym dniu 

pomiarowym. 

W przypadku, gdy w punkcie pomiarowym wykonywano pomiar półautomatyczny, 

wyniki pomiaru automatycznego będą mogły być wczytane w trakcie kodowania 

bezpośrednio z formularza omówionego w pkt. 11.4 Instrukcji. W przypadku 
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kodowania wyników z punktów pomiarowych typu F dopuszczona będzie możliwość 

zakodowania tylko wyników wykonywanego w tym punkcie pomiaru ręcznego.  

Przy kodowaniu wyników uwzględnia się również informacje o nietypowych sytuacjach 

i zdarzeniach, które zostały zapisane dla poszczególnych punktów w Kartach pomiaru. 

13.5. W terminie 7 dni od daty zakończenia pomiarów dla każdego dnia pomiarowego (np. 

dla pomiaru nr 1 z uwagi na możliwość wykonywania pomiarów w dwóch terminach, 

datą zakończenia pomiarów jest 29 stycznia 2015) Wykonawca pomiaru 

bezpośredniego zobowiązany jest do przekazania do Rejonu GDDKiA następujących 

dokumentów: 

- Kart pomiaru ze wszystkich punktów pomiarowych, w których był prowadzony 

pomiar ruchu, 

- oryginalnych formularzy pomiarowych z zapisanymi wynikami pomiaru 

podstawowego i dodatkowego (jeżeli był wykonywany) ze wszystkich punktów 

pomiarowych, 

- zakodowanych wyników pomiaru podstawowego i dodatkowego ze wszystkich 

wykonywanych punktów pomiarowych, zapisanych na nośniku w wersji 

elektronicznej zgodnie z wymaganym formatem. 

W przypadku wykorzystywania w pomiarach zapisów video, Wykonawca pomiaru 

zobowiązany jest do przekazania w wyżej wymienionym terminie filmów nagranych 

w okresie zgodnym z harmonogramem pomiaru. Filmy nagrane na płytach DVD (-

R/+R) należy przekazać bezpośrednio do właściwego Oddziału GDDKiA w celu ich 

wstępnej weryfikacji, który następnie, po przeprowadzonej weryfikacji, przekazuje je 

do firmy opracowującej wyniki. Nośnik należy odpowiednio oznakować – numerem 

punktu, z którego pochodzi nagranie oraz numerem dnia pomiarowego, ewentualnie 

numerem kolejnym nośnika dla danego punktu pomiarowego. Jeżeli do odtworzenia 

nagrań niezbędne jest specjalistyczne oprogramowanie lub kodeki, wówczas należy je 

przekazać także do DPI GDDKiA, Oddziału GDDKiA na terenie, którego wykonywano 

pomiar oraz firmy opracowującej wyniki pomiaru. 

13.6. Rejon GDDKiA sprawdza poprawność wypełnienia otrzymanych dokumentów 

i kompletność uzyskanych wyników. Po sprawdzeniu Kart pomiaru i formularzy 

bezpośredniego spisu przez osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie pomiaru na 

terenie danego Rejonu GDDKiA należy je w sposób czytelny opieczętować pieczątką 

Rejonu GDDKiA. 

Wszystkie otrzymane dokumenty Rejon GDDKiA archiwizuje zgodnie z „Instrukcją 

o sposobie kodowania i archiwizacji wyników oraz obiegu dokumentów w GPR 2015” 

i przechowuje w teczkach założonych oddzielnie dla każdego punktu pomiarowego.  

W terminie 10 dni od zakończenia pomiarów dla danego dnia pomiarowego Rejon 

GDDKiA przekazuje zakodowane wyniki (w ustalonym formacie) pocztą elektroniczną 

do właściwego Oddziału GDDKiA. 
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13.7. Po otrzymaniu wyników ze wszystkich Rejonów GDDKiA i sprawdzeniu kompletności 

Oddział GDDKiA przekazuje wyniki pomiarów ze wszystkich punktów pomiarowych na 

swoim terenie do DPI GDDKiA oraz do firmy opracowującej wyniki pomiaru w terminie 

14 dni od dnia zakończenia pomiarów dla danego dnia pomiarowego. 

13.8. W przypadku, gdy którykolwiek z terminów przekazania wyników wyszczególniony 

w punktach 13.5.-13.7. przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, za obowiązujący 

termin należy przyjąć pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym.  

13.9. Formularze pomiarowe i elektroniczne zbiory danych z pomiaru ruchu należy 

przechowywać przez 10 lat.  

14. KONTROLA POMIARU  

14.1. Kontrola pomiaru, jako podstawowy czynnik jego wiarygodności, prowadzona będzie 

przez wszystkie jednostki uczestniczące w GPR 2015. 

14.2. Przyjmuje się dwa rodzaje kontroli pomiaru ruchu w GPR 2015:  

- bezpośrednia kontrola w terenie w czasie przeprowadzania pomiaru, 

- kontrola prawidłowości uzyskanych wyników po zakończeniu każdego dnia 

pomiarowego. 

14.3. Bezpośrednia kontrola pomiaru będzie związana z wizytą osoby kontrolującej na 

stanowisku pomiarowym. Kontrolę bezpośrednią pomiaru powinni przeprowadzać 

pracownicy z poszczególnych jednostek administracji dróg krajowych (wszystkich 

szczebli) oraz upoważnione osoby ze strony firmy opracowującej wyniki pomiaru.  

14.4. Osoba kontrolująca powinna dysponować upoważnieniem Dyrektora DPI lub Dyrektora 

Oddziału do przeprowadzenia kontroli pomiaru w terenie. 

14.5. Na 5 dni przed każdym dniem pomiarowym należy przygotować harmonogram kontroli 

pomiaru w terenie. Za przygotowanie tego harmonogramu odpowiadają poszczególne 

Oddziały GDDKiA we współpracy z podległymi im Rejonami. 

14.6. Podczas kontroli bezpośredniej sprawdzeniu podlegać będą: 

- zgodność lokalizacji stanowiska pomiarowego z wykazem, 

- prawidłowość lokalizacji i oznakowania punktu pomiarowego, 

- liczba obserwatorów i zmianowość pracy na stanowisku pomiarowym, 

- wyposażenie obserwatorów w formularze pomiarowe i sprzęt niezbędny do 

wykonywania pomiaru, 

- prawidłowość przeszkolenia obserwatorów w zakresie wykonywania pomiaru 

(w tym prawidłowe rozróżnianie sylwetek pojazdów poszczególnych kategorii), 

- prawidłowość wypełniania Karty pomiaru i formularzy bezpośredniego spisu. 
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W przypadku punktu pomiarowego, w którym będzie wykonywany równolegle pomiar 

automatyczny przy użyciu liczników przenośnych, sprawdzeniu podlegać będzie 

dodatkowo czy licznik został faktycznie zamontowany na stanowisku pomiarowym. 

W przypadku pomiarów ręcznych prowadzonych metodą wideorejestracji, podczas 

kontroli bezpośredniej sprawdzeniu będzie podlegać: 

- zgodność lokalizacji stanowiska pomiarowego z wykazem, 

- prawidłowość montażu i oznakowania punktu pomiarowego, 

- kontrola wzrokowa obecności urządzeń do rejestracji wideo. 

14.7. Kontrola bezpośrednia punktów, w których pomiar ręczny jest prowadzony za pomocą 

metody wideorejestracji będzie polegała na kilkukrotnych wolnych przejazdach 

kontrolnych pojazdów służby drogowej, w ciągu dnia pomiarowego, z włączonymi 

lampami ostrzegawczymi pomarańczowymi umieszczonymi na dachu pojazdu lub 

światłami awaryjnymi. Jeżeli jest to możliwe, pojazd powinien przejechać w każdym 

kierunku pomiarowym. Podczas każdego takiego przejazdu kontrolnego należy zapisać 

na formularzu kontroli pomiaru w terenie dokładną datę i czas, w którym mijane było 

stanowisko pomiarowe. 

14.8. Osoba przeprowadzająca bezpośrednią kontrolę na stanowisku pomiarowym 

potwierdza swoją obecność czytelnym podpisem lub pieczątką w Karcie pomiaru 

w kolumnie 5. Jednocześnie, osoba kontrolująca informuje osoby prowadzące pomiar 

o zauważonych nieprawidłowościach i jeżeli jest to możliwe wprowadza odpowiednie 

korekty. Ponadto, osoba kontrolująca jest obowiązana do wypełniania formularza 

kontroli pomiaru w terenie dla każdego skontrolowanego punktu, wpisując datę 

i godzinę kontroli danego punktu pomiarowego oraz zaobserwowane nieprawidłowości 

w polu Uwagi. W polu tym powinny znaleźć się także informacje o zdarzeniach 

drogowych i innych czynnikach, które mogą mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na 

jakość danych zbieranych przez obserwatorów. Jeżeli w wyniku zaobserwowanych 

nieprawidłowości podjęto na miejscu decyzję o przerwaniu pomiaru i powtórzeniu go 

w drugim terminie, taką informację także należy zamieścić w karcie pomiaru. 

W przypadku kontrolowania punktu z wideorejestracją należy zwrócić ponadto uwagę 

na prawidłowy montaż kamery. Każda strona karty pomiaru musi być podpisana przez 

osobę kontrolującą, ponadto należy ponumerować poszczególne strony 

i uporządkować je zgodnie z ustalonym harmonogramem kontroli. 

14.9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, które mogą mieć znaczący wpływ na 

ostateczne wyniki pomiaru, osoba upoważniona do kontroli ma prawo zarządzić 

przerwanie pomiaru i przeprowadzenie pomiaru uzupełniającego, który należy 

wykonać w terminie uzgodnionym z GDDKiA DPI. Zakres pomiaru uzupełniającego jest 

taki sam jak pomiaru podstawowego. O przerwaniu pomiaru należy poinformować 

osobę odpowiedzialną za GPR 2015 w Oddziale GDDKiA, na terenie którego 

prowadzono kontrolę. Następnie, osoba ta powinna powiadomić Kierownika Projektu 

w GDDKiA DPI o zaistniałej sytuacji. 
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Do nieprawidłowości decydujących o powtórzeniu pomiaru zalicza się:  

- brak obecności obserwatorów lub sprzętu do wideorejestracji w punkcie 

pomiarowym – po potwierdzeniu w odpowiednim Oddziale/ Rejonie czy nie miała 

miejsce uzasadniona zmiana lokalizacji punktu pomiarowego, 

- mniejszą od określonej w Instrukcji liczbę obserwatorów na stanowisku 

pomiarowym, 

- nieprawidłową lokalizację stanowiska pomiarowego, która może wpływać na 

uzyskanie niemiarodajnych wyników dla danego odcinka pomiarowego, np. gdy 

pomiar na odcinku zamiejskim prowadzony jest zbyt blisko miasta lub gdy brak 

jest wystarczającej widoczności drogi, 

- błędne zapisywanie wyników w formularzach pomiarowych, 

- stwierdzenie braku wykonywania pomiaru w trakcie kontroli, 

- ciągłą pracę tych samych obserwatorów przez 2 kolejne zmiany, 

- niezgodność wyników pomiarów kontrolnych dla 1 lub 2 kierunków. 

14.10. Z kontroli bezpośrednich przeprowadzonych przez Rejon GDDKiA powinien być 

sporządzony protokół i przesłany w ciągu dwóch dni do Oddziału GDDKiA na terenie, 

którego prowadzono kontrolę. Każdy Oddział GDDKiA zobowiązany jest do 

opracowania zestawienia zbiorczego wszystkich przeprowadzonych kontroli 

bezpośrednich na terenie Oddziału w danym dniu pomiarowym i przesłania go 

w ciągu 5 dni do jednostek sprawujących nadzór merytoryczny nad pomiarem: DPI 

GDDKiA i firmy opracowującej wyniki pomiaru. 

14.11. Z kontroli bezpośrednich prowadzonych przez firmę opracowującą wyniki pomiaru 

będzie każdorazowo sporządzony protokół, który w ciągu 2 dni będzie przesłany do 

DPI GDDKiA oraz właściwych Oddziałów GDDKiA. 

14.12. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli lub w trakcie przetwarzania danych po 

kolejnych dniach pomiarowych wyników budzących wątpliwości, przewiduje się 

możliwość przeprowadzania przez firmę opracowującą wyniki pomiaru dodatkowych 

pomiarów kontrolnych. Mogą być one następujące: 

- krótkie (15-30 min.) pomiary ręczne wykonywane w bezpośredniej bliskości 

stanowiska pomiarowego, w odpowiednio wybranym miejscu na drodze, gdzie 

wielkość ruchu nie ulega zmianie i wyniki pomiaru podstawowego i kontrolnego 

mogą być w pełni porównywalne. Pomiar kontrolny (dla jednego kierunku) może 

obejmować wszystkie pojazdy lub tylko wybrane kategorie i będzie wykonywany 

na tych samych zasadach, co pomiar podstawowy. Przy stwierdzeniu znaczących 

różnic można będzie postawić wniosek o przeprowadzenie pomiaru 

uzupełniającego, 

- pomiary kontrolne przy użyciu przenośnych liczników. Liczniki będą montowane 

w odpowiednio wybranym miejscu na drodze (na jednym lub obu kierunkach 

ruchu), gdzie wyniki pomiaru podstawowego i kontrolnego na danym odcinku 
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pomiarowym mogą być w pełni porównywalne. Czas trwania pomiarów 

kontrolnych może wynosić od 1 do 24 godzin. Przy stwierdzeniu znaczących 

różnic będzie się wnioskować o przeprowadzenie pomiaru uzupełniającego. 

14.13. Kontrola prawidłowości uzyskanych wyników po zakończeniu każdego dnia 

pomiarowego obejmuje: 

a) sprawdzenie kompletności wyników dla wszystkich punktów pomiarowych na 

obszarze poszczególnych Rejonów GDDKiA oraz całych Oddziałów GDDKiA, 

b) sprawdzenie zgodności zakresu uzyskanych wyników pomiarów z szacunkowymi 

i danymi historycznymi z GPR 2010 (porównanie rozkładów ruchu godzinowego 

w okresie pomiarowym z rozkładem oczekiwanym dla poszczególnych kierunków 

i kategorii pojazdów), 

c) kontrola wyrywkowa zgodności zapisów video z otrzymanymi wynikami, w tym 

także sprawdzenie przejazdów kontrolnych, 

d) kontrola ciągłości nagrań wideo – nagranie wideo powinno być ciągłe w całym 

okresie dnia pomiarowego (przy zachowaniu podziału na 5-minutowe nagrania), 

e) kontrola rozpoznawalności sylwetek pojazdów na obrazie wideo, szczególnie 

w warunkach wieczornych/nocnych i niekorzystnych warunkach pogodowych 

(opady śniegu, mgła, itp.) 

f) porównanie wielkości ruchu ogółem w kolejnych dniach pomiarowych oraz 

wielkości ruchu nocnego, 

g) ocenę prawidłowości pomiarów na podstawie graficznej wizualizacji wyników.  

Za czynności wymienione w punktach a), c), d) i e) odpowiada dany Oddział GDDKiA. Firma 

nadzorująca pomiar i przetwarzająca oraz opracowująca jego wyniki odpowiada za czynności 

wymienione w punktach od a) do g). GDDKiA DPI zastrzega sobie prawo do kontroli 

wyników wszystkich etapach.  

15. UWAGA 

15.1. Z uwagi na to, że wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu stanowią podstawowe dane 

wykorzystywane przy planowaniu, projektowaniu i przebudowie sieci drogowej oraz 

w analizach dotyczących ochrony środowiska - pomiar ten powinien być wykonywany 

bardzo rzetelnie i pod ścisłym nadzorem administracji drogowej. 

 



Załącznik 1

L.p. Oddział Nr bramownicy Nr drogi Pikietaż
Numer 

odcinka GPR

Numer w bazie 

SCPR

1 Bydgoszcz TST 2312-2 91 147,566 71105

2 S6 L128_C1 S6  326,059 70315 22611

3 TST 2270-1 91 40,883 70634

4 DK81-11-TS0-1 81 15,6 40608 24605

5 DK94-11-TS0-1 94b 37,366 40621

6 S1 L100-C2 S1 625,2 40532 24608

7 Kielce S7-L300 S7k 12,25 21320

8 A4 L62_C2 A4 416,524 20419 12602

9 DK79 L2398-1 79 366,385 20410

10 DK92 59 92a  0,360 91122

11 S8 L243-C1 S8 357,75 91408

12 Olsztyn S7-L278-C1 S7j 13,57 51408

13 DK92-7-TS0-2 92 164,097 90822 30606

14 DK92-13-TS0-2 92 197,6 90307 30607

15 DK92 40 92 46,45 90607

16 Rzeszów DK4 L2444-C2 4e 3,724 81413

17 A6 L68_C1 A6 9,995 60719 32603

18 S3 L112_C1 S3a 32,5 60324 32610

19 S7 L146_C1 S7 434,258 10404

20 S8 L180_C2 S8 499,43 11304

21 S7 L139_C1 S7 331,987 10207 14612

22 S8 L257-C2 8 417,19 10929

23 A2-L260-1 A2a 6,53 10604

24 A4 L21_C1 A4 67,329 30501 02601

25 A4 L32_C2 A4 134,702 30202

26 S8 222-1 S8e 37,849 30729

27 A18 L79_C2 18 36,68 31703 08604

28 S3 L119_C2 S3 291,3 31402

Lokalizacja bramownic systemu ETC viaTOLL

Warszawa

Wrocław

Zielona Góra

Gdańsk

Katowice

Kraków

Łódź

Poznań

Szczecin



Załącznik 2 

 

Istniejące stanowiska automatycznego ciągłego pomiaru ruchu nadzorowane 

przez DPI WAR GDDKIA 

Lp. O/GDDKiA 
NR 

STACJI 
NR 

DROGI 
PIKIETAŻ MIEJSCOWOŚĆ ODCINEK 

TYP 
LICZNIKA 

1 

BIAŁYSTOK 

20002 8 683,43 Kumiała Korycin-Suchowola GR 

2 20040 61 202,95 Szczuczyn Szczuczyn-Grajewo GR 

3 20041 8 777,24 Czerwonka Suwałki-Szypliszki GR 

4 20043 19 41,61 Horodnianka Sokółka-Wasilków GR 

5 

BYDGOSZCZ 

04003 91e 3,25 Kowal Lubień Kuj.-Kowal GR 

6 04004 5 9,6 Gruczno Dworzysko-Trzeciewiec GR 

7 04119 91 156,3 Jeleniec Stolno-Kończewice RPP 5 

8 04120 10 227,7 Sadki Wyrzysk-Nakło RPP 2 

9 041353) 5 81,97 Wąsosz 
Szubin /Obwodnica/-

Wąsosz 
RPP 2 

10 

GDAŃSK 

22005 91 33,42 Miłobądz Pruszcz Gdański-Tczew GR 

11 22006 7 71,023 Kazimierzowo Nw. Dwór Gd.-Elbląg GR 

12 22028 6 292,9 Kębłowo Bożepole-Wejherowo GR 

13 22029 20 302,534 Miszewo Żukowo-Miszewo GR 

14 

KIELCE 

26009 7c 0,4 Podchojny Chęciny-Jędrzejów GR 

15 26055 73 52,65 Zwierzyniec Chmielnik-Busko Zdrój GR 

16 26056 74 51,5 Rozgół Barak-Mniów GR 

17 26087 7f 8,52 Ostojów 
Skarżysko Kam.-

Wiśniówka 
GR 

18 

KRAKÓW 

12011 94g 39,74 Jasień Bochnia-Brzesko GR 

19 12013 52 22,535 Kęty Bielsko B.-Andrychów GR 

20 12112 7 714,82 Tenczyn Lubień-Skomielna RPP 5 

21 

ŁÓDŹ 

10100 1 377,4 Kruszów Tuszyn-Piotrków Tryb. PAT 

22 10101 72 157,5 Soszyce Jeżów-Rawa Maz. PAT 

23 10102 14 74,92 Dobroń Pabianice-Łask PAT 

24 10104 12 425,95 Jawor Sulejów-Opoczno PAT 

25 10106 14 9 Jamno Łowicz-Jamno PAT 

26 

LUBLIN 

06014 2 628,35 Sławacinek 
Międzyrzec Podl.-Biała 

Podl. 
GR 

27 06015 12 601,268 Barak Garbów-Lublin GR 

28 06034 12 665,45 Adolfin Piaski-Chełm GR 

29 06060 17 191,150 Łabunie Reforma 
Wólka Łabuńska-

Tarnawatka 
1) 

30 06062 19c 4,200 Wola Skromowska Kock-Firlej GR 

31 06063 12h 0,09 Pająków Zwoleń-Anielin 1) 

32 06090 74f 1,9 Frampol Janów Lubelski-Frampol GR 

33 061702) 17 121,346 Boniewo Piaski-Fajsławice RPP 3 

34 06180 19 353,691 Lasy Rudnik Szl.-Kraśnik RPP 3 

35 

OLSZTYN 

28020 16c 28 Rzeck Barczewo-Biskupiec GR 

36 28049 63 44,3 Kąp Giżycko-Kąp RPP 5 

37 28089 S7j 6,3 Pawłowo Olsztynek-Pawłowo GR 

38 28252 51 12,81 Dąbrowa Gr.Państwa-Bartoszyce RPP 5 

39 28260 59 32,87 Zalec Mrągowo-Giżycko RPP 5 

40 

POZNAŃ 

30001 S11 24,900 Dąbrówka 
Poznań Dąbrówka-Poznań 

Zachód 
PAT 

41 30004 A2 176,000 Nagradowice 
Poznań Krzesiny-Poznań 

Wschód 
PAT 

42 30006 S5 32,700 Kleszczewo Poznań Wschód-Kostrzyn PAT 

43 30021 2 105,27 Bolewicko Trzciel-Lwówek GR 

44 30027 A2 244,5 Sługocin Sługocin-Modła GR 

45 30036 A2 165,35 Krzesiny Dębina-Krzesiny GR 

46 30037 92 17,85 Strzałkowo Wólka-Słupca GR 

47 30038 A2 262,2 Kuny Żdżary-Koło GR 

48 30082 11 242,4 Garbatka Rogoźno-Oborniki GR 

49 30115 S5 247,99 Wydorowo Śmigiel /Obwodnica/ RPP 5 



50 
RZESZÓW 

18018 4 606,224 Krasne Rzeszów-Łańcut GR 

51 18019 9 218,947 Baryczka Babica-Lutcza GR 

52 

SZCZECIN 

32116 10 77,382 Wapnica Suchań-Recz RPP 5 

53 32117 3 48,411 Przybiernów Parłówko-Goleniów RPP 5 

54 32118 6 135,585 Stare Bielice Nosowo-Koszalin RPP 5 

55 

WARSZAWA 

14010 9 32,07 Krzyżanowice Skaryszew-Iłża GR 

56 14012 2 545,92 Bojmie Kałuszyn-Siedlce GR 

57 14016 10 442,841 Gumowo Góra-Płońsk GR 

58 14023 7 338,23 Łomna Nw. Dwór Maz.-Łomianki GR 

59 14030 8 438,2 Nadarzyn Janki-Siestrzeń GR 

60 14031 17 22,62 Anielinek Warszawa (Zakręt)-Kołbiel GR 

61 14108 7 389,73 Łazy Magdalenka-Tarczyn RPP 5 

62 14109 7 389,73 Łazy Tarczyn-Magdalenka RPP 5 

63 14140 12 467,334 Pomyków gr. woj.-Przysucha RPP 3 

64 14310 8 544,155 Stawek Wyszków-Ostrów Maz. RPP 3 

65 14320 61 60,596 Kacice Strzyże-Pułtusk RPP 3 

66 
WROCŁAW 

02026 3 364,12 Lubin Polkowice-Lubin GR 

67 02114 35 74,91 Gniechowice Mirosławice-Gniechowice RPP 5 

68 
ZIELONA GÓRA 

08088 S3a 75,23 Marwice Jastrzębiec-Gorzów Wlkp. GR 

69 08900 92b 57,32 Mostki Poźrzadło-Mostki PAT 
1)Postępowanie przetargowe na wyposażenie tych stanowisk jest w toku (prowadzi je Oddział GDDKiA w Lublinie), wykonywany 
będzie w nich pomiar metodą półautomatyczną. Planowany termin instalacji urządzeń to 1 październik 2014 r. GDDKiA przekaże 
niezwłocznie informacje o typie instalowanych w tych punktach urządzeń, jednak nie będzie to miało żadnego wpływu na wycenę 
ofert czy też zasady prowadzenia pomiaru. 
2)Stanowisko 06170 ma być docelowo zastąpione stanowiskiem numer 06064 w ramach tego samego odcinka pomiarowego, więc 
nie zmienia to ogólnej liczby dostępnych stanowisk. Ewentualne zastąpienie stanowiska nastąpi po rozstrzygnięciu postępowania 
przetargowego prowadzonego przez Oddział w Lublinie, o którym mowa w poprzednim podpunkcie. 
3)Stanowisko 04135 ma być docelowo zastąpione stanowiskiem numer 04076 w ramach tego samego odcinka pomiarowego, więc 
nie zmienia to ogólnej liczby dostępnych stanowisk. Ewentualne zastąpienie stanowiska nastąpi po rozstrzygnięciu postępowania 
przetargowego na serwis urządzeń pomiarowych prowadzonego przez Oddział w Bydgoszczy. 

 

 



Załącznik nr 3 

 

Sylwetki nietypowych pojazdów w wybranych kategoriach 

Rowery 

Uwaga: do tej kategorii zalicza się również rowery z silnikiem elektrycznym i spalinowym.  

 

 

Motocykle 

Uwaga: do kategorii tej zalicza się również motorowery (skutery) oraz quady i motocykle z przyczepą boczną. 
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Samochody osobowe 

Uwaga: do tej kategorii zalicza się również mikrobusy, czyli pojazdy przystosowane do przewozu osób, posiadające 

do 24 miejsc z kierowcą; pojazdy przystosowane do przewozu ładunków, lecz oparte na nadwoziach samochodów 

osobowych jak np. Citroen Berligo, Polonez Truck oraz pick-up’y; oraz karetki i radiowozy na podwoziu pojazdów 

dostawczych. 
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cd samochody osobowe 
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Samochody dostawcze 

Uwaga: do kategorii tej zalicza się lekkie samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z przyczepą 

lub bez. Pojazdy te posiadają pojedyncze koła tylne.  

 

 

Samochody ciężarowe 

Uwaga: do kategorii tej zalicza się samochody ciężarowe o DMC >3,5 t bez przyczep, samochody specjalne, ciągniki 

siodłowe bez naczep. Pojazdy z kabiną samochodu dostawczego posiadają z tyłu oś bliźniaczą. W przypadku 

wątpliwości należy pojazd zakwalifikować jako dostawczy. 

 

 

Ciągniki rolnicze 

Uwaga: do kategorii tej zalicza się również maszyny samobieżne (walce drogowe, koparki). 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło zdjęć: materiały prasowe producentów 
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POMIAR  RUCHU  SAMOCHODÓW
CIAROWYCH

NUMER DROGI………………

KIERUNEK KIERUNEK DO…………………………….……………...

DATA POMIARU 

ROK MIESIC DZIE

IMI  I  NAZWISKO  OBSERWATORA

STR.1

NUMER PUNKTU  
POMIAROWEGO

                           ……………………....................................................................................(czytelna piecztka Rejonu GDDKiA)

POMIAR  RUCHU  SAMOCHODÓW
CIAROWYCH

NUMER DROGI………………

KIERUNEK KIERUNEK DO…………………………….……………...

DATA POMIARU 

ROK MIESIC DZIE

IMI  I  NAZWISKO  OBSERWATORA

STR.1

NUMER PUNKTU  
POMIAROWEGO

                           ……………………....................................................................................(czytelna piecztka Rejonu GDDKiA)

POMIAR  RUCHU  SAMOCHODÓW
CIAROWYCH

NUMER DROGI………………

KIERUNEK KIERUNEK DO…………………………….……………...

DATA POMIARU 

ROK MIESIC DZIE

IMI  I  NAZWISKO  OBSERWATORA

STR.1

NUMER PUNKTU  
POMIAROWEGO

                           ……………………....................................................................................(czytelna piecztka Rejonu GDDKiA)

POMIAR  RUCHU  SAMOCHODÓW
CIAROWYCH

NUMER DROGI………………

KIERUNEK KIERUNEK DO…………………………….……………...

DATA POMIARU 

ROK MIESIC DZIE

IMI  I  NAZWISKO  OBSERWATORA

STR.1

NUMER PUNKTU  
POMIAROWEGO

                           ……………………....................................................................................(czytelna piecztka Rejonu GDDKiA)

POMIAR  RUCHU  SAMOCHODÓW
CIAROWYCH

NUMER DROGI………………

KIERUNEK KIERUNEK DO…………………………….……………...

DATA POMIARU 

ROK MIESIC DZIE

IMI  I  NAZWISKO  OBSERWATORA

STR.1

NUMER PUNKTU  
POMIAROWEGO

                           ……………………....................................................................................(czytelna piecztka Rejonu GDDKiA)

POMIAR  RUCHU  SAMOCHODÓW
CIAROWYCH

NUMER DROGI………………

KIERUNEK KIERUNEK DO…………………………….……………...

DATA POMIARU 

ROK MIESIC DZIE

IMI  I  NAZWISKO  OBSERWATORA

STR.1

NUMER PUNKTU  
POMIAROWEGO

                           ……………………....................................................................................(czytelna piecztka Rejonu GDDKiA)

POMIAR  RUCHU  SAMOCHODÓW
CIAROWYCH

NUMER DROGI………………

KIERUNEK KIERUNEK DO…………………………….……………...

DATA POMIARU 

ROK MIESIC DZIE

IMI  I  NAZWISKO  OBSERWATORA

STR.1

NUMER PUNKTU  
POMIAROWEGO

                           ……………………....................................................................................(czytelna piecztka Rejonu GDDKiA)

POMIAR  RUCHU  SAMOCHODÓW
CIAROWYCH

NUMER DROGI………………

KIERUNEK KIERUNEK DO…………………………….……………...

DATA POMIARU 

ROK MIESIC DZIE

IMI  I  NAZWISKO  OBSERWATORA

STR.1

NUMER PUNKTU  
POMIAROWEGO

                           ……………………....................................................................................(czytelna piecztka Rejonu GDDKiA)

Godzina
pomiaru Sam.

ciarowe
sztywne

2-osiowe bez
przyczep

Sam. ciarowe
sztywne 3-osiowe
 i 4-osiowe bez

przyczep

Cigniki siodłowe
z naczepami 
1-osiowymi 
i 2-osiowymi

Cigniki
siodłowe z
naczepami

 3-osiowymi

Sam. ciarowe
sztywne z

przyczepami

Inne
nietypowe
samochody
ciarowe

Suma
sam.

ciaro-
wych

     

     

     

     

Godzina
pomiaru Sam.

ciarowe
sztywne

2-osiowe bez
przyczep

Sam. ciarowe
sztywne 3-osiowe
 i 4-osiowe bez

przyczep

Cigniki siodłowe
z naczepami 
1-osiowymi 
i 2-osiowymi

Cigniki
siodłowe z
naczepami

 3-osiowymi

Sam. ciarowe
sztywne z

przyczepami

Inne
nietypowe
samochody
ciarowe

Suma
sam.

ciaro-
wych

     

     

     

     

Godzina
pomiaru Sam.

ciarowe
sztywne

2-osiowe bez
przyczep

Sam. ciarowe
sztywne 3-osiowe
 i 4-osiowe bez

przyczep

Cigniki siodłowe
z naczepami 
1-osiowymi 
i 2-osiowymi

Cigniki
siodłowe z
naczepami

 3-osiowymi

Sam. ciarowe
sztywne z

przyczepami

Inne
nietypowe
samochody
ciarowe

Suma
sam.

ciaro-
wych

     

     

     

     

Godzina
pomiaru Sam.

ciarowe
sztywne

2-osiowe bez
przyczep

Sam. ciarowe
sztywne 3-osiowe
 i 4-osiowe bez

przyczep

Cigniki siodłowe
z naczepami 
1-osiowymi 
i 2-osiowymi

Cigniki
siodłowe z
naczepami

 3-osiowymi

Sam. ciarowe
sztywne z

przyczepami

Inne
nietypowe
samochody
ciarowe

Suma
sam.

ciaro-
wych

     

     

     

     

Godzina
pomiaru Sam.

ciarowe
sztywne

2-osiowe bez
przyczep

Sam. ciarowe
sztywne 3-osiowe
 i 4-osiowe bez

przyczep

Cigniki siodłowe
z naczepami 
1-osiowymi 
i 2-osiowymi

Cigniki
siodłowe z
naczepami

 3-osiowymi

Sam. ciarowe
sztywne z

przyczepami

Inne
nietypowe
samochody
ciarowe

Suma
sam.

ciaro-
wych

     

     

     

     

Godzina
pomiaru Sam.

ciarowe
sztywne

2-osiowe bez
przyczep

Sam. ciarowe
sztywne 3-osiowe
 i 4-osiowe bez

przyczep

Cigniki siodłowe
z naczepami 
1-osiowymi 
i 2-osiowymi

Cigniki
siodłowe z
naczepami

 3-osiowymi

Sam. ciarowe
sztywne z

przyczepami

Inne
nietypowe
samochody
ciarowe

Suma
sam.

ciaro-
wych

     

     

     

     

Godzina
pomiaru Sam.

ciarowe
sztywne

2-osiowe bez
przyczep

Sam. ciarowe
sztywne 3-osiowe
 i 4-osiowe bez

przyczep

Cigniki siodłowe
z naczepami 
1-osiowymi 
i 2-osiowymi

Cigniki
siodłowe z
naczepami

 3-osiowymi

Sam. ciarowe
sztywne z

przyczepami

Inne
nietypowe
samochody
ciarowe

Suma
sam.

ciaro-
wych

     

     

     

     

Godzina
pomiaru Sam.

ciarowe
sztywne

2-osiowe bez
przyczep

Sam. ciarowe
sztywne 3-osiowe
 i 4-osiowe bez

przyczep

Cigniki siodłowe
z naczepami 
1-osiowymi 
i 2-osiowymi

Cigniki
siodłowe z
naczepami

 3-osiowymi

Sam. ciarowe
sztywne z

przyczepami

Inne
nietypowe
samochody
ciarowe

Suma
sam.

ciaro-
wych

     

     

     

     

POMIAR  RUCHU  SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH

IMIĘ  I  NAZWISKO  OBSERWATORA

ROK MIESIĄC DZIEŃ

                           …………………….................................................................

KIERUNEK KIERUNEK DO…………………………….……………...

DATA POMIARU

STR. 1

NUMER PUNKTU 
POMIAROWEGO NUMER DROGI………………

(czytelna pieczątka Rejonu GDDKiA)

(czytelna pieczątka Rejonu GDDKiA)
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Godzina
pomiaru Sam.

ciarowe
sztywne

2-osiowe bez
przyczep

Sam. ciarowe
sztywne 3-osiowe
 i 4-osiowe bez

przyczep

Cigniki siodłowe
z naczepami 
1-osiowymi 
i 2-osiowymi

Cigniki
siodłowe z
naczepami

 3-osiowymi
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sztywne z

przyczepami

Inne
nietypowe
samochody
ciarowe
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sam.

ciaro-
wych

     

     

     

     

Godzina
pomiaru Sam.

ciarowe
sztywne

2-osiowe bez
przyczep

Sam. ciarowe
sztywne 3-osiowe
 i 4-osiowe bez

przyczep

Cigniki siodłowe
z naczepami 
1-osiowymi 
i 2-osiowymi

Cigniki
siodłowe z
naczepami
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sztywne z

przyczepami

Inne
nietypowe
samochody
ciarowe

Suma
sam.

ciaro-
wych

     

     

     

     

Godzina
pomiaru Sam.

ciarowe
sztywne

2-osiowe bez
przyczep

Sam. ciarowe
sztywne 3-osiowe
 i 4-osiowe bez

przyczep

Cigniki siodłowe
z naczepami 
1-osiowymi 
i 2-osiowymi

Cigniki
siodłowe z
naczepami

 3-osiowymi

Sam. ciarowe
sztywne z

przyczepami

Inne
nietypowe
samochody
ciarowe
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sam.

ciaro-
wych

     

     

     

     

Godzina
pomiaru Sam.

ciarowe
sztywne

2-osiowe bez
przyczep

Sam. ciarowe
sztywne 3-osiowe
 i 4-osiowe bez

przyczep

Cigniki siodłowe
z naczepami 
1-osiowymi 
i 2-osiowymi

Cigniki
siodłowe z
naczepami

 3-osiowymi

Sam. ciarowe
sztywne z

przyczepami

Inne
nietypowe
samochody
ciarowe

Suma
sam.

ciaro-
wych

     

     

     

     

Godzina
pomiaru Sam.

ciarowe
sztywne

2-osiowe bez
przyczep

Sam. ciarowe
sztywne 3-osiowe
 i 4-osiowe bez

przyczep
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z naczepami 
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sztywne

2-osiowe bez
przyczep

Sam. ciarowe
sztywne 3-osiowe
 i 4-osiowe bez

przyczep

Cigniki siodłowe
z naczepami 
1-osiowymi 
i 2-osiowymi

Cigniki
siodłowe z
naczepami

 3-osiowymi

Sam. ciarowe
sztywne z

przyczepami

Inne
nietypowe
samochody
ciarowe
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sam.

ciaro-
wych

     

     

     

     

Godzina
pomiaru Sam.

ciarowe
sztywne

2-osiowe bez
przyczep

Sam. ciarowe
sztywne 3-osiowe
 i 4-osiowe bez

przyczep

Cigniki siodłowe
z naczepami 
1-osiowymi 
i 2-osiowymi
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siodłowe z
naczepami
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wych

     

     

     

     

Godzina
pomiaru Sam.

ciarowe
sztywne

2-osiowe bez
przyczep

Sam. ciarowe
sztywne 3-osiowe
 i 4-osiowe bez

przyczep
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wych
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WERY 
(kat. a)
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z.
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ru

SUMA          
POJ.          
SAM.              

(kat.b-h)
MOTO-
CYKLE 
(kat.b)

SAMOCHODY OSOBOWE                                                                                   
MIKROBUSY ( do 20 miejsc z kierowcą)                                                                

(kat. c)

LEKKIE SAM. CIĘŻAROWE 
(DOSTAWCZE)

(kat. d)

SAM. CIĘŻ. Z PRZYCZ.
CIĄGNIKI SIODŁOWE

Z NACZEPAMI  
(kat. f)

AUTO-                         
BUSY                       
(kat. g)







SAM. CIĘŻ. BEZ PRZYCZ.
CIĄGNIKI SIODŁOWE

BEZ NACZEP
SAM. SPECJALNE 

(kat. e)
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Strona            / 

KARTA KONTROLI POMIARU W TERENIE 

   

Imię i nazwisko osoby kontrolującej  Rejon/ Oddział 
   

Data  Podpis 
 

Numer punktu:  Godzina:  Typ punktu:  H HV G GV F FV 

Numer drogi:  Pikietaż:  L. obserwatorów: / 

Uwagi:  

 

Numer punktu:  Godzina:  Typ punktu:  H HV G GV F FV 

Numer drogi:  Pikietaż:  L. obserwatorów: / 

Uwagi:  

 

Numer punktu:  Godzina:  Typ punktu:  H HV G GV F FV 

Numer drogi:  Pikietaż:  L. obserwatorów: / 

Uwagi:  

 

Numer punktu:  Godzina:  Typ punktu:  H HV G GV F FV 

Numer drogi:  Pikietaż:  L. obserwatorów: / 

Uwagi:  

 

Numer punktu:  Godzina:  Typ punktu:  H HV G GV F FV 

Numer drogi:  Pikietaż:  L. obserwatorów: / 

Uwagi:  



Strona            / 

Numer punktu:  Godzina:  Typ punktu:  H HV G GV F FV 

Numer drogi:  Pikietaż:  L. obserwatorów: / 

Uwagi:  

 

Numer punktu:  Godzina:  Typ punktu:  H HV G GV F FV 

Numer drogi:  Pikietaż:  L. obserwatorów: / 

Uwagi:  

 

Numer punktu:  Godzina:  Typ punktu:  H HV G GV F FV 

Numer drogi:  Pikietaż:  L. obserwatorów: / 

Uwagi:  

 

Numer punktu:  Godzina:  Typ punktu:  H HV G GV F FV 

Numer drogi:  Pikietaż:  L. obserwatorów: / 

Uwagi:  

 

Numer punktu:  Godzina:  Typ punktu:  H HV G GV F FV 

Numer drogi:  Pikietaż:  L. obserwatorów: / 

Uwagi:  

 



Załącznik 9 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE MINIMALNEJ LICZBY OBSERWATORÓW W PUNKCIE POMIAROWYM 

 

Pomiar 

Okres 
pomiaru 
w ciągu 

doby 

Godziny 
wykonywania 

pomiaru 

Liczba 
pomiarów 

w ciągu 
roku 

SDR pojazdów 
silnikowych ogółem  

 w 2010 roku (poj./dobę) 

SDR samochodów 
ciężarowych  
w 2010 roku 
(poj./dobę)  

Liczba 
jezdni 

Liczba obserwatorów w zależności od rodzaju pomiaru 
i typu punktu pomiarowego 

Pomiar półautomatyczny Pomiar ręczny 

Typ F Typ G Typ H Typ G Typ H 

podstawowy 

dzienny 

6
oo

 – 22
oo

 5 ≤ 5000 b.z.  b.z.  - 2 - 2 - 

6
oo

 – 22
oo

 9 

<12000 b.z. 
1       2 -       2 - 2 

2       2
* 

-       2
*
        2

*
 

12000-25000 b.z. 
1       2 -       2 - 4 

2       2
* 

-       2
*
  4 

25001-50000 b.z. 
1       2 -       2 - 6 

2       2
* 

-       2
*
  6 

>50000 b.z. 2       4 -       4 - 8 

nocny 22
oo

 – 6
oo

 

1 ≤ 5000 

b.z. 
1 

- 2 - 2 - 

2 b.z. 
2 - 2 - 2 

2       2
* 

-       2
*
 -       2

*
 

dodatkowy 
samochodów 
ciężarowych 

dzienny 8
oo

 – 16
oo

 2 b.z. 

<3000 
1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 

3000 b.z. 2 2 2 2 2 

b.z. – bez znaczenia 

*)   Na drogach dwujezdniowych, na odcinkach pomiarowych, na których  nie ma możliwości zlokalizowania stanowiska pomiarowego umożliwiającego obserwacje obu 

jezdni (np. ze względu na ekrany przeciwolśnieniowe zainstalowane w rejonie MOP-ów ) pomiary  należy prowadzić w niezależnych stanowiskach po obu stronach 

drogi i przyjąć na każdym stanowisku minimalną liczbę obserwatorów 2 , tzn. w punkcie pomiarowym 4. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10933 A2 E30 420,040 437,995 18,0 W. WISKITKI-W.GRODZISK MAZ.(579) H 420,2 w. Wiskitki OŻARÓW MAZOWIECKI 109 25001-50000 14 62

10934 A2 E30 437,995 450,892 12,9 W.GRODZISK MAZ.-W.PRUSZKÓW H 439,3 w.Tłuste OŻARÓW MAZOWIECKI 109 25001-50000 14 63

10935 A2 E30 450,892 454,910 4,0 W.PRUSZKÓW-W.KONOTOPA (S2,S8) H 452 przy w.Pruszków OŻARÓW MAZOWIECKI 109 >50000 14 64

10601 A2a E30 0,000 2,821 2,8 CHOSZCZÓWKA-W.ARYNÓW (50) H 2,4 Mińsk 1 MIŃSK MAZOWIECKI 106 12000-25000 14 65

10604 A2a E30 2,821 19,300 16,5 W.ARYNÓW (50)-W.RYCZOŁEK A 3,0 Mińsk 2 MIŃSK MAZOWIECKI 106 <12000 14 66

10936 S2 E30 454,900 459,179 4,3 W.KONOTOPA-W.AL.JEROZOLIMSKIE (719) H 458,8 Warszawa (Al.Jerozolimskie) OŻARÓW MAZOWIECKI 109 25001-50000 14 173

10937 S2 E30 459,179 461,335 2,1 W.AL.JEROZOLIMSKIE (719)-W.OPACZ H 461 Warszawa (w.Opacz) OŻARÓW MAZOWIECKI 109 25001-50000 14 174

10938 S2 E30 461,335 462,983 1,7 W.OPACZ-W.AL.KRAKOWSKA (7,8) H 462,7 Warszawa (al.Krakowska) OŻARÓW MAZOWIECKI 109 25001-50000 14 175

10939 S2 E30 462,983 468,167 5,2 W.AL.KRAKOWSKA-W.LOTNISKO (S79) H 468 Warszawa (w.Lotnisko) OŻARÓW MAZOWIECKI 109 25001-50000 14 176

10940 S2 E30 468,167 470,170 2,0 W.LOTNISKO-W.PUŁAWSKA (79) H 469,9 Warszawa (w.Puławska) OŻARÓW MAZOWIECKI 109 25001-50000 14 177

10602 2 E30 495,6 512,5 16,9 ZAKRĘT-CHOSZCZÓWKA H 510,0 DĘBE WIELKIE MIŃSK MAZOWIECKI 106 10602 19442 14 178

10615 2 E30 532,4 538,9 6,5 W.RYCZOŁEK-KAŁUSZYN (697) H 536,0 Kałuszyn MIŃSK MAZOWIECKI 106 12594 14 179

10613 2 E30 538,9 555,5 16,6 KAŁUSZYN-BROSZKÓW F 545,9 BOJMIE * MIŃSK MAZOWIECKI 106 10613 11216 14 180

10614 2 E30 555,5 561,1 5,6 BROSZKÓW-SIEDLCE H 559,9 OPOLE MIŃSK MAZOWIECKI 106 10614 13897 14 181

11517 2 E30 561,1 566,7 5,6 SIEDLCE /OBWODNICA 1/ H 563,5 IGANIE - parking SIEDLCE 115 11517 8938 14 182

11518 2 E30 566,7 571,7 5,0 SIEDLCE /OBWODNICA 2/ H 571,6 BIAŁKI SIEDLCE 115 11518 8202 14 183

11504 2 E30 571,7 574,3 2,6 SIEDLCE /OBWODNICA 3/ H 571,9 BIAŁKI SIEDLCE 115 11504 7267 14 184

10507 7 E77 204,6 235,0 30,4 NIDZICA-MŁAWA H 230,7 UNISZKI ZAW. MŁAWA 105 10507 13752 14 385

10508 7 E77 235,0 240,2 5,1 MŁAWA/OBWODNICA/ H 237,9 MŁAWA MŁAWA 105 10508 12007 14 386

10511 7 E77 240,2 272,7 32,5 MŁAWA-GLINOJECK H 264,5 STRZEGOWO MŁAWA 105 10510 13413 14 387

11007 7 E77 272,7 296,3 23,6 GLINOJECK-PŁOŃSK H 284,7 DZIEKTARZEWO PŁOŃSK 110 11007 16088 14 388

11008 7 E77 296,3 299,7 3,4 PŁOŃSK-SIEDLIN H 297,8 PŁOŃSK PŁOŃSK 110 11008 16727 14 389

11010 7/S7 E77 299,7 309,5 9,8 SIEDLIN-PRZYBOROWICE H 303,9 POCZERNIN * PŁOŃSK 110 11010 25428 14 390

11009 7/S7 E77 309,5 326,0 16,5 PRZYBOROWICE-ZAKROCZYM H 315,2 NIEPIEKŁA PŁOŃSK 110 11009 24171 14 391

10206 S7 E77 326,0 331,3 5,3 ZAKROCZYM-KAZUŃ H 327,0 ZAKROCZYM BOŻA WOLA 102 10206 28733 14 392

10207 7/S7 E77 331,3 344,7 13,4 KAZUŃ-ŁOMIANKI F/A 338,2 ŁOMNA BOŻA WOLA 102 10207 37637 14 393

10208 7 E77 344,7 348,4 3,7 ŁOMIANKI/OBWODNICA/ H 347,1 ŁOMIANKI BOŻA WOLA 102 10208 39982 14 394

10209 7 E77 348,4 349,5 1,1 ŁOMIANKI-WARSZAWA H 348,7 ŁOMIANKI BOŻA WOLA 102 10209 55602 14 395

10902 S7m E77 0,000 1,880 1,9 W.SALOMEA-W.OPACZ H 1,7 Warszawa (w.Opacz) OŻARÓW MAZOWIECKI 109 25001-50000 14 396

10908 7 E77/E67 380,6 382,4 1,8 RASZYN/ PRZEJŚCIE/ H 381,6 RASZYN OŻARÓW MAZOWIECKI 109 10908 56340 14 397

10909 7 E77/E67 382,4 384,2 1,8 RASZYN-JANKI H 382,9 RASZYN OŻARÓW MAZOWIECKI 109 10909 61240 14 398

10910 7 E77 384,2 388,3 4,1 JANKI-MAGDALENKA H 386,9 JANKI OŻARÓW MAZOWIECKI 109 10910 35635 14 399

10911 7 E77 388,3 402,6 14,3 MAGDALENKA-TARCZYN F 389,7 ŁAZY OŻARÓW MAZOWIECKI 109 10911 38156 14 400

10401 7 E77 402,6 415,0 12,4 TARCZYN-GRÓJEC H 406,9 PAMIĄTKA GRÓJEC 104 10401 29367 14 401

10403 S7 E77 415,0 420,2 5,3 GRÓJEC /OBWODNICA 1/ H
L-419.5 

P-419.9
SKURÓW GRÓJEC 104 10403 26216 14 402

10404
S7           

S7a
E77

420,2

0,0

436,1

1,8
17,7 GRÓJEC-FALĘCICE A

L-429.4 

P-429.5
DŁUGOWOLA /MOPY/ GRÓJEC 104 10404 24455 14 403

10405 S7a E77 1,8 5,2 3,4 FALĘCICE-BIAŁOBRZEGI/DR.48/ H 5,1 BIAŁOBRZEGI GRÓJEC 104 10405 22604 14 404

10420
S7a

S7
E77

5,2

444,1

8,2

451,3
10,2 BIAŁOBRZEGI/DR.48/-ST.GÓZD H 444,5 KOLONIA SUCHA RADOM 114 10420 25389 14 405

10407 S7 E77 451,3 459,2 7,9 ST.GÓZD-JEDLIŃSK H 455,4 ŻDŻARY * RADOM 114 10407 24284 14 406

11406 7 E77 459,2 466,8 7,6 JEDLIŃSK-RADOM H 462,6 WSOLA RADOM 114 11406 29155 14 407

11407 7 E77 478,9 482,1 3,2 RADOM-MŁODOCIN H 480,3 KOSÓW RADOM 114 11407 20441 14 408

11408 7 E77 482,1 499,8 17,7 MŁODOCIN-SZYDŁOWIEC H 497,6 ŚWIERCZEK RADOM 114 11408 15648 14 409

11409 7 E77 499,8 504,1 4,2 SZYDŁOWIEC-BARAK H 501,6 SZYDŁOWIEC RADOM 114 11409 15231 14 410

10921 8 E67 409,6 415,6 6,0 W.ADAMOWICE-MSZCZONÓW H 411,2 ADAMOWICE OŻARÓW MAZOWIECKI 109 10921 33185 14 481
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PODZIAŁ SIECI DRÓG KRAJOWYCH NA ODCINKI POMIAROWE GENERALNEGO POMIARU RUCHU W 2015 ROKU
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