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Implementacja administracyjnych systemów 
Weigh-In-Motion (WIM) w Polsce

Informacja techniczna

Problem wprowadzenia efektywnego systemu kontroli 
masy i nacisku osi pojazdów samochodowych poruszających 
się po drogach publicznych jest coraz wyraźniej akcentowany 
we wzrastającej liczbie europejskich krajów. Temat ten był 
również poruszany przez autorów między innymi na łamach 
Drogownictwa w serii artykułów dotyczących systemów dyna-
micznego ważenia pojazdów – Weigh-in-Motion (WIM) [1], [2], 
[3], [4], [5]. Zbudowanie takiego ogólnokrajowego systemu 
tylko pozornie jest zadaniem prostym, postrzeganym przez 
decydentów jako działanie o charakterze czysto administra-
cyjnym. Miałoby ono polegać wyłącznie na odpowiednim 
dostosowaniu przepisów prawa. Takie podejście wydaje się 
jednak dalece niewystarczające. Nie uwzględnia ono płasz-
czyzny technicznej oraz właściwości systemów WIM, a szcze-
gólnie ograniczonej i zmiennej w czasie dokładności ważenia. 
Jak wykazaliśmy w licznych pracach [6], [7], [8], deklarowana 
przez producentów systemów WIM dokładność ważenia po-
jazdów jest częstokroć zawyżana, a ponadto producenci nie 
podają zakresu zmian tej dokładności chociażby pod wpły-
wem zmian temperatury nawierzchni.

Idea stosowania w Polsce administracyjnych systemów 
WIM pojawiła się już w 2012 r. Była ona konsekwencją trwa-
jących od 2007 r. prac badawczych nad dynamicznym waże-
niem pojazdów samochodowych, prowadzonych przez zespół 
z Katedry Metrologii i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie (AGH). 27 czerwca 2012 r. z inicjatywy AGH odbyło 
się w Głównym Urzędzie Miar (GUM) spotkanie przedstawicieli 
AGH i GUM. W notatce z tego spotkania zapisano między inny-
mi: planowanym rezultatem prac ma być opracowanie proce-

dury metrologicznej wzorcowania urządzeń do dynamicznego 

ważenia pojazdów samochodowych, a następnie – procedury 

eksploatacyjnej dla użytkowników takich systemów. Ze wzglę-
du na tak sformułowany cel uznano za konieczne, aby udział 
w tych pracach wzięli przedstawiciele GUM.

Zakres planowanych prac badawczych, inżynierskich oraz 
legislacyjnych uzasadniał rozszerzenie składu tego Zespołu 
o urzędy administracji państwowej takie jak Główny Inspekto-
rat Transportu Drogowego (GITD), Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz o firmy komercyjne, 
będące dostawcą technologii stosowanych w systemach 
WIM (CAT Traffic, Kapsch Telematic Servises sp. z o.o., Kistler 
Eastern Europe s.r.o., TRAX Elektronik Sp. Jawna). GDDKiA 
nie zadeklarowała w sposób formalny udziału w pracach ze-
społu, a jej przedstawiciele tylko raz uczestniczyli w spotkaniu 
Zespołu. Od 2014 r. takie spotkania odbywają się regularnie 
służąc z jednej strony wymianie informacji o wynikach prowa-
dzonych badań, a z drugiej wspólnemu planowaniu kolejnych 
działań. Zespół ten funkcjonuje w ramach Klastra Inteligent-
nych Systemów Transportowych.

5 grudnia 2016 r. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stani-
sława Staszica w Krakowie podpisała porozumienie o współ-
pracy z firmami wchodzącymi w skład Zespołu. Umowa do-
tyczyła wspólnego działania w celu wprowadzenia w Polsce 
systemów administracyjnego, dynamicznego ważenia po-
jazdów w ruchu. Z podpisania tej umowy w ostatniej chwili 
wycofał się GUM, a GITD nie wypowiedziało się w sprawie 
członkostwa. Celem podpisania porozumienia było formalne 
potwierdzenie współpracy członków zespołu o nazwie Zespół 
ds. Administracyjnych Systemów WIM (ZAS-WIM). W skład 
Zespołu wchodzą:
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• AGH w Krakowie – Katedra Metrologii i Elektroniki – Lider 
Zespołu

• CAT Traffic
• Kapsch Telematic Servises sp. z o.o.
• Kistler Eastern Europe s.r.o.
• TRAX Eelektronik Sp. Jawna

Umowę podpisali: Prorektor ds. Współpracy AGH prof. 
Jerzy Lis, Prezes CAT Traffic Łukasz Kurkowski, członkowie 
zarządu Kapsch Telematic Services – Marek Cywiński i Łu-
kasz Zahradniczek, pełnomocnik dyrektora generalnego 
Kistler – Krzysztof Szatkowski oraz Andrzej Moryc z TRAX 
Elektronik. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Dziekan Wydziału 
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biome-
dycznej prof. Ryszard Sroka, Prodziekan Wydziału ds. Nauki 
i Współpracy prof. Janusz Gajda oraz dr inż. Piotr Burnos, 
który przedstawił główne założenia realizowanego projektu.

Podpisanie porozumienia było z jednej strony zwieńcze-
niem 10 lat badań prowadzonych w Katedrze Metrologii 
i Elektroniki AGH w zakresie systemów dynamicznego waże-
nia pojazdów, z drugiej – rozpoczęciem ostatniego etapu ba-
dawczego, który ma doprowadzić do wprowadzenia w Polsce 
systemów administracyjnych.

Od strony naukowej efekty prac ZAS-WIM były prezentowa-
ne w 2016 roku na licznych, prestiżowych konferencjach oraz 
publikowane w czasopismach. Godne odnotowania są co naj-
mniej cztery konferencje, w których udział brali przedstawicie-
le AGH w Krakowie: Polski Kongres ITS w Warszawie, Euro-
pejski Kongres ITS w Glasgow [9], International Conference 
on Weigh-in-Motion w Brazylii i Krakowskie Dni Nawierzchni. 
Zespół złożony z Prof. Janusza Gajdy, Prof. Ryszarda Sroki 
i dr. inż. Piotra Burnosa z krakowskiej Akademii Górniczo-Hut-
niczej na każdej z tych konferencji przedstawił efekty badań 
nad systemami administracyjnego, dynamicznego ważenia 
pojazdów w ruchu.

Istotnym wydarzeniem w minionym roku była siódma edy-
cja konferencji dotyczącej systemów ważenia pojazdów w ru-
chu International Conference on Weigh-in-Motion – ICWIM7, 
która odbyła się w Foz do Iguaçu, w Brazylii. Gospodarzem był 

Uniwersytet z Santa Catarina oraz International Society of WIM. 
ICWIM to największa i najważniejsza konferencja w tym zakre-
sie tematycznym. Pierwsza edycja tej konferencji miała miej-
sce w 1995 r., a dwie ostatnie były zorganizowane w 2008 r. 
w Paryżu i w 2012 r. w Dallas. Konferencja jest adresowana do 
przedstawicieli nauki i przemysłu, ale również do odbiorców 
technologii WIM, czyli agencji rządowych i samorządowych 
z całego świata. W bieżącej edycji konferencji wzięło udział 
200 delegatów z 25 krajów. Przez cztery dni, od 7 do 11 listo-
pada 2016 r., prelegenci zaprezentowali ponad 40 referatów. 
Zespół z Katedry Metrologii i Elektroniki AGH reprezentował 
dr inż. Piotr Burnos, który przedstawił dwa referaty [7], [10]:
• Temperature Properties of Weigh-in-Motion Systems (auto-

rzy J. Gajda, P. Burnos),
• Weigh-in-Motion systems for Direct Enforcement in Poland 

(autorzy J. Gajda, P. Burnos, R. Sroka).

Referat dotyczący direct enforcement, czyli systemów prze-
znaczonych do celów administracyjnych, został wyróżniony 
nagrodą za najlepszą pracę naukową przedstawioną na tej 
konferencji. Prestiż tej nagrody jest tym większy, że konferencja 
odbywa się co 4 lata i bez fałszywej skromności można powie-
dzieć, że prace naukowe AGH wyznaczają nowe standardy 
w zakresie badania właściwości metrologicznych systemów 
WIM.

Podsumowując, podpisana umowa formalnie potwier-
dzająca współpracę jej sygnatariuszy w ramach Zespołu ds. 
Administracyjnych Systemów WIM (ZAS-WIM) otwiera drogę 
do prowadzenia wspólnych badań nad systemami WIM oraz 
do wypracowania na ich podstawie wymagań technicznych, 
jakie powinny spełniać administracyjne systemy WIM. Jest to 
główny cel prac Zespołu, które będą aktywnie kontynuowane 
w 2017 r. Weryfikacja czy konkretne techniczne rozwiązanie 
systemu WIM spełnia te wymagania będzie możliwa jedynie 
w wyniku kontroli metrologicznej. Opracowanie odpowied-
nich procedur leży w gestii GUM, niezależnie od tego czy 
jest członkiem ZAS-WIM. Ponieważ procedury takie musza 
opierać się na wynikach badań systemów WIM, udział GUM 
w pracach Zespołu, już na etapie b adań, jest co najmniej 
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nal Conference 
on Weigh-in-Mo-
tion – ICWIM7 
w Brazylii



„Drogownictwo” 3/2017 105

dobrze uzasadniony. Ze względu na przeznaczenie wyników 
prowadzonych badań, równie owocny byłby udział GITD 
w pracach ZAS-WIM już na obecnym etapie.
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Z DZIAŁALNOŚCI SITK

W ramach Roku Jubileuszowego 70-lecia Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz 60-lecia Rady 
FSNT NOT w Kaliszu została zorganizowana w Ostrowie 
Wielkopolskim konferencja pt. „Perspektywy Rozwoju In-

frastruktury Drogowej w Południowej Wielkopolsce”. Or-
ganizatorami konferencji byli: SITK RP Oddział w Ostrowie 
Wielkopolskim i Rada FSNT NOT w Kaliszu a współorganiza-
torami byli: Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego oraz Prezy-
dent Kalisza. Konferencja uzyskała patronat honorowy Wo-
jewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna i Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Partnerami 
organizacyjnymi były firmy: BUDIMEX, MOTA ENGIL, ViaCon 
Rydzyna, Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw 
„Droga S11”, SKPL Zbiersk, Starostwo Powiatowe Kalisz, 
Starostwo Powiatowe Ostrów Wielkopolski.

W konferencji udział wzięli zaproszeni goście, posłowie 
RP, Radni Ostrowa Wielkopolskiego, przedstawiciele władz 
samorządowych z Południowej Wielkopolski oraz specjaliści 
z kręgów szeroko pojętej infrastruktury transportowej.

Przybyłych powitali Seweryn Kaczmarek Prezes Oddziału 
SITK RP w Ostrowie Wielkopolskim oraz Prezes Rady FSNT 
NOT w Kaliszu Adam Błochowiak.

Następnie głos zabrała Pani Beata Klimek Prezydent Ostro-
wa Wielkopolskiego, która podkreśliła wkład obu organizacji 
w znaczący rozwój naukowo-techniczny i transport oraz pod-
noszenie kwalifikacji zawodowych, pogłębianie i aktualizacje 
wiedzy technicznej lokalnej kadry. 

Z racji położenia Ostrowa Wielkopolskiego, niezwykle istot-
ną jest tematyka niniejszej konferencji dotyczącej ważnej sfe-
ry, jaką jest rozwój infrastruktury drogowej. Społeczeństwo 
Ostrowa Wielkopolskiego z wielkimi nadziejami oczekuje 
dokończenia obwodnicy Ostrowa mającej na celu wyprowa-
dzenie ruchu tranzytowego poza granice miasta, co pozwoli 
na ograniczenie hałasu, emisji spalin i zanieczyszczeń oraz 
dużego ryzyka wypadków. Z wielkimi nadziejami oczekujemy 

także na przygotowania projektu przebudowy Drogi Krajowej 
S25 na odcinku Konin-Kalisz-Ostrów Wielkopolski.

Pani Prezydent w swym wystąpieniu nawiązała również do 
projektowanych przedsięwzięć w Ostrowie Wielkopolskim, 
które znakomicie wpisują się w tematykę konferencji. 

Z racji innych obowiązków w konferencji nie mógł wziąć 
udziału Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Re-
prezentowała go Pani Anna Zarębska Kierownik Delegatury 
WUW w Kaliszu, która odczytała list Wojewody adresowany 
do organizatorów konferencji.

Po wystąpieniach gospodarzy konferencji przystąpiono do 
części merytorycznej, w której pierwszym prelegentem była 
Pani Danuta Hryniewiecka z-ca Dyr. ds. Inwestycji Oddziału 
GDDKiA w Poznaniu. W swym referacie pt. „Perspektywy roz-
woju dróg krajowych i ekspresowych w Regionie Południowej 
Wielkopolski z uwzględnieniem drogi ekspresowej S11 oraz 
obwodnic miast” przedstawiła m.in. sieć dróg będących w za-

Fot. 1. Uczestnicy konferencji 



„Drogownictwo” 3/2017106

rządzie GDDKiA z uwzględnieniem odcinków istniejących, od-
cinków w realizacji, odcinków w przetargach oraz odcinków 
planowanych do realizacji w okresie do 2023 roku. Na tere-
nie Wielkopolski sieć dróg w zarządzie Oddziału w Poznaniu 
obejmuje łącznie 1674 km. 

W dalszej części swego wystąpienia zaprezentowała aktu-
alnie realizowane projekty oraz plany inwestycji projektowa-
nych lub realizowanych w okresie do 2025 roku.

W zarysie omówiła także będące w trakcie realizacji ob-
wodnice miast w ciągu drogi S11:
• obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego;
• obwodnica Jarocina;
• obwodnica Kępna.

Kolejnym prelegentem był Paweł Katarzyński Dyrektor Za-
rządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, który zaprezentował 
temat: „Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich w Połu-
dniowej Wielkopolsce w najbliższej perspektywie czasowej”. 
W swym wystąpieniu przedstawił wartościowo realizowane 
oraz przewidziane w najbliższej przyszłości zadania w odnie-
sieniu do poszczególnych projektów.

Wśród planowanych lub realizowanych projektów znajdują 
się nie tylko budowa i modernizacja odcinków dróg, ale także 
obiekty w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz pieszych (głównie światła na skrzyżowaniach 
i przejściach), jak również likwidacji zagrożeń na dojściach do 
szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich.

W przerwie zaprezentowano krótki film o działalności Rady 
FSNT NOT w Kaliszu i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji RP.

W kolejnych wystąpieniach zarówno mgr inż. Andrzej 
Poskropko Dyrektor Kontraktu reprezentujący konsorcjum 
MOTA ENGIL głównego wykonawcy obwodnicy Ostrowa 
Wielkopolskiego, jak i mgr inż. Andrzej Barszczyński Dyrektor 
Kontraktu reprezentujący BUDIMEX oraz mgr inż. Piotr Chmu-
ra Kierownik Budowy obwodnicy Jarocina omówili uwarunko-
wania techniczne i problemy wykonawcze podczas realizacji 
zadań dotyczących budowy obwodnic m. Jarocina i Ostrowa 
Wielkopolskiego oraz Kępna.

Technologie oraz rozwiązania konstrukcyjne stosowane 
szczególnie w budowie mostów, wiaduktów czy różnorod-
nych przepustów zaprezentował Piotr Tomala reprezentujący 

firmę ViaCon z Rydzyny, specjalizującej się w produkcji rur 
profili falistych do przepustów oraz konstrukcji mostowych.

Ostatnim punktem programu konferencji był wyjazd na te-
ren budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego, podczas 
którego uczestnicy mogli zapoznać się z przebiegiem i stop-
niem zaawansowania prac oraz zastosowanych rozwiązań 
technicznych w odniesieniu do wygłoszonych prelekcji. Taj-
niki budowy i wszelkie szczegóły realizacji budowy zaprezen-
tował Kierownik Budowy mgr inż. Włodzimierz Górka repre-
zentujący Konsorcjum MOTA ENGIL.

Kolejną imprezą cyklu jubileuszowego była uroczysta Gala 
60-lecia Rady FSNT NOT w Kaliszu, która odbyła się w dniu 
28 listopada 2016 r. w teatrze im. W. Bogusławskiego. Licznie 
przybyłych gości przywitał Prezes Rady Adam Błochowiak, któ-
ry następnie w krótkich słowach przedstawił historię powstania 
NOT w Kaliszu. Inicjatorem integracji środowiska technicznego 
na terenie Kalisza był Tadeusz Wehr wraz z kilkoma kolegami. 
Działania te doprowadziły w 1958 r. do powołania Komisji Ko-
ordynacyjnej Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Kaliszu. 
Po zmianach administracyjnych kraju i utworzeniu 49 woje-
wództw 1 czerwca 1975 roku Oddział Rejonowy NOT w Kaliszu 
został przemianowany na Oddział Wojewódzki NOT w Kaliszu. 

Na zakończenie swego wystąpienia Adam Błochowiak 
podziękował wszystkim 14 stowarzyszeniom branżowym, 
które aktualnie zrzesza Rada Federacji SNT-NOT w Kaliszu 
za wspieranie Rady w jej działalności. Podziękował również 
władzom samorządowym Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego 
za bardzo dobrą współpracę. Tu należy dodać, że jednym 
z bardziej znaczących w Radzie FSNT NOT w Kaliszu jest Sto-
warzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział 
w Ostrowie Wielkopolskim. 

Następnie wielu zasłużonym członkom stowarzyszeń, 
wśród których znaleźli się koledzy z oddziału SITK RP 
w Ostrowie Wielkopolskim, wręczono odznaczenia. Byli to:
• kol. Dariusz Bałoniak – Medal „Za Zasługi dla Rozwoju Go-

spodarki Rzeczypospolitej Polski”,
• kol. Jan Godziębski i kol. Seweryn Kaczmarek – Złota Ho-

norowa Odznaka NOT,
• kol. Kazimierz Gabryś – Srebrna Honorowa Odznaka NOT.

Na zakończenie części oficjalnej z życzeniami i gratulacja-
mi dla Jubilatów wystąpili:
• Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes ZG FSNT NOT,
• Marlena Maląg – v-ce Wojewoda Wielkopolski,
• Grzegorz Sapiński – Prezydent Kalisza,
• Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski,
• Karolina Winiecka asystentka Senatora Łukasza Mikołaj-

czyka,
• Robert Włodarczyk asystent Prezydenta Ostrowa Wielko-

polskiego Beaty Klimek,
• Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja 

Grzyba,
• Leszek Gliniany – Dyrektor Dozoru Technicznego w Ostro-

wie Wielkopolskim,
• Stanisław Adamczak – Prezes Oddziału SIMP w Kaliszu,
• Zbigniew Matuszczak – Prezes Eurocentrum Innowacyjno-

ści i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim.
Na deser Jubileuszowej Gali uczestnicy mogli obejrzeć 

spektakl teatralny pt. „LEAR” na motywach tragedii „Król 
Lear” Williama Shakespeare’a w wykonaniu aktorów Teatru 
Nowego w Poznaniu.

Fot. 2. Uczestnicy konferencji na obwodnicy Ostrowa Wielkopol-
skiego


