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Streszczenie. Niniejszy artykuł stanowi przykład analiz ruchu związanego z wybraną 
galerią handlową. Obiekty te stanowią bardzo duże generatory ruchu, wpływające na obciążenie 
sieci drogowo-ulicznej nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie, ale także na większym obszarze. 
Przedstawiono w nim zmienność potoków ruchu klientów i samochodów korzystających z galerii, 
a także stopnia wykorzystania parkingu. Podjęta została próba zamodelowania udziału komu-
nikacji indywidualnej (mającej bezpośredni związek z obciążeniem parkingu) oraz czasu pobytu 
w galerii w zależności od odległości przyjazdu jej klientów.
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1. Wprowadzenie

W ostatnich latach w polskich miastach powstają nowe centra handlowe. 
Bardzo często są to galerie handlowe czyli obiekty III generacji, które składają 
się z bardzo wielu mniejszych sklepów (niekiedy ponad 200), sklepu wielkopo-
wierzchniowego (np. hipermarket spożywczy czy budowlany), a niekiedy także 
kompleksu sal kinowych [4]. Takie obiekty są poważnymi generatorami ruchu, 
a dodatkowo o dużym zasięgu oddziaływania przez co wpływają na obraz ruchu 
nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie, ale także na znacznym obszarze miasta. 
Dodatkowo badania przeprowadzone w kilkunastu miastach niemieckich [3] do-
wodzą, że w największym stopniu za wzrost ruchu w mieście odpowiadają właśnie 
podróże związane z zakupami – w pozostałych kategoriach podróży obserwuje się 
nawet nieznaczny spadek ruchu. Jak wykazują badania niemieckie klienci galerii 
handlowych bardzo często korzystają z samochodów, dlatego też bardzo ważnym 
zagadnieniem badawczym jest poznanie specyfiki tego ruchu w Polsce. Wpraw-
dzie badania te zostały zrealizowane w roku 2008 (następne planowane są na rok 
2014), ale pewne opóźnienie w czasie w rozwoju motoryzacji obserwowane w Pol-
sce w porównaniu z Niemcami sprawia, że uzyskane dane mogą stanowić podsta-
wę dla podobnych analiz wykonywanych obecnie w kraju. 

Dotychczas przeprowadzone badania [5] mają charakter pilotażowy i nieste-
ty w niepełny sposób oddają problematykę charakterystyki ruchu generowanego 
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przez galerie handlowe. Wspomniane analizy [4, 5] dotyczyły wyłącznie godzin 
szczytu popołudniowego, gdy skutki oddziaływania tych obiektów na przeciążony 
układ transportowy miasta są najbardziej brzemienne w skutki. Dodatkowo pełna 
analiza tych pomiarów była utrudniona poprzez niemożność przeprowadzenia an-
kiety na terenie galerii. 

Omawiane w niniejszym artykule pomiary ruchu samochodowego oraz wiel-
kości potoków klientów, a także badania ankietowe przeprowadzono na terenie 
dużej galerii handlowej zlokalizowanej w Krakowie. Niestety ze względu na po-
ufność uzyskanych danych (wymóg zarządcy galerii) nie jest możliwym podanie 
jakichkolwiek parametrów obiektu, jego lokalizacji w układzie urbanistycznym 
czy charakterystyki układu komunikacyjnego w jego sąsiedztwie, bowiem dane 
takie umożliwiałyby identyfikację tego obiektu, co byłoby sprzeczne z zawartymi 
z zarządcą obiektu ustaleniami.

2. Analiza wyników badań potoków klientów galerii

Badania potoków klientów analizowanej galerii handlowej były prowadzone 
w dwóch etapach: najpierw obejmowały zebranie danych o liczbie odwiedzają-
cych galerię w poszczególne dni przez 5 kolejnych tygodni na podstawie, których 
wybrane zostały dni w które przeprowadzono bardziej szczegółowe pomiary oraz 
badania ankietowe. W oparciu o uzyskane wyniki pomiarów dokonano uśrednie-
nia wielkości potoków osób dla poszczególnych dni tygodnia. Najmniejsze potoki 
klientów stwierdzono w poniedziałki, które sukcesywnie rosły w kolejne dni robo-
cze: we wtorek (wzrost o 3,8%), w środę (dalszy wzrost o 7,4%) i czwartek (4,4%). 
Większy wzrost potoku klientów można stwierdzić w piątki (wzrost o 12,9%, 
a w stosunku do poniedziałku o 31,4%). Bardzo duży wzrost potoków można 
zaobserwować w soboty (o 30,1% w porównaniu z piątkiem, a z poniedziałkiem 
o 71,1%). Największe potoki klientów zaobserwowano w niedzielę (o 9,9% więk-
sze niż w sobotę, a w porównaniu z poniedziałkiem o 88%). Ten ostatni wynik 
jest jednak mniej wiarygodny bowiem opiera się tylko na jednokrotnym pomiarze 
– w pozostałe niedziele okresu pomiarowego funkcjonowanie galerii było mocno 
ograniczone. Na podstawie tych analiz do dalszych bardziej szczegółowych badań 
wybrane zostały dwa dni: środa jako najbardziej reprezentatywny spośród dni ro-
boczych oraz sobota.

Analizowana galeria handlowa charakteryzowała się tym, że poszczególne wej-
ścia do obiektu przeznaczone były dla klientów wchodzących z parkingów zloka-
lizowanych w kubaturze obiektu (wokół galerii brak jest parkingów otwartych) 
lub z zewnątrz. Umożliwiało to pewną identyfikację środka transportu, z jakie-
go klienci skorzystali przy dojeździe do obiektu. Na tej podstawie można było 
określić udział transportu indywidualnego – określenie wielkości udziału ruchu 
pieszego, rowerowego czy udziału transportu zbiorowego było jednak niemożliwe, 
gdyż mają oni wspólne wejście do obiektu. Porównując wyniki dla obydwóch dni 
pomiarowych [2] można stwierdzić nieznaczną różnicę w wartości średniej pomię-
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dzy obydwoma dniami pomiarowymi (71,2% w środę, 74,8% w sobotę). Anali-
zując zmienność tego parametru w ciągu dnia można zauważyć podobne wyniki 
w godzinach popołudniowych (po godzinie 16), natomiast dość istotne różnice we 
wcześniejszym okresie. Na podział zadań przewozowych ma w znacznym stop-
niu płeć klientów. W dni robocze udział transportu indywidualnego wynosi prze-
ciętnie 64,9% dla kobiet, a dla mężczyzn aż 76,1% (różnica 11,2%). W soboty 
natomiast różnica ta jest mniejsza, ale nadal znacząca – dla kobiet parametr ten 
przyjmuje wartość 69,9%, a dla mężczyzn – 78,5% (różnica 8,6%). 

Ponieważ jak już wspomniano w Niemczech [3] badania zachowań komuni-
kacyjnych są systematycznie prowadzone od kilkudziesięciu lat, a ostatnie pocho-
dzące z 2008 roku wykonane zostały na próbie 25000 ankiet gospodarstw domo-
wych (ponad 60000 osób) zlokalizowanych w całym kraju, dokonano porównania 
rozkładu podróży związanych z zakupami z wynikami pomiaru ruchu klientów 
w analizowanej galerii (rys. 1). Zauważyć można istotne różnice pomiędzy zacho-
waniami klientów w Niemczech i w analizowanej galerii w Krakowie. W Niem-
czech największy ruch związany z zakupami można zaobserwować w godzinach 
10:00-11:00, który w soboty sukcesywnie maleje, natomiast w dni robocze po 
osiągnięciu chwilowego minimum w godzinach wczesno-popołudniowych (13:00-
14:00) ponownie rośnie, by w godz. 17:00-18:00 osiągnąć dużą wartość. W przy-
padku analizowanej galerii natomiast ruch w dni robocze rośnie stopniowo od go-
dzin rannych i osiąga swoje maksimum w godz. 18:00-19:00. W sobotę natomiast 
ruch narasta stopniowo od godzin porannych i osiąga najwyższy poziom o godz. 
12:00-13:00, na którym utrzymuje się do godzin wieczornych (18:00-19:00). 

Rys. 1. Porównanie rozkładu podróży związanych z odwiedzinami analizowanej Galerii z wynikami 
badań niemieckich

Różnice pomiędzy analizowaną galerią, a centrami handlowymi w Niemczech 
mogą wynikać z odmiennej w aktywności zawodowej kobiet (w Niemczech nadal 
znaczna część kobiet nie pracuje zawodowo lub pracuje w niepełnym wymiarze), 
a także z krótszego czasu otwarcia obiektów handlowych (wszystkie duże obiekty 
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handlowe otwarte są najwyżej do godziny 20) oraz ich zamknięcia w niedziele 
(obowiązujące prawo zezwala na otwarcie obiektów handlowych w kilka niedziel 
w roku).

W następnej kolejności przeanalizowana została wielkość potoków wjazdowych 
i wyjazdowych z parkingu analizowanej galerii w obydwóch dniach pomiarowych. 
W tym wypadku różnice pomiędzy obydwoma dniami pomiarowymi były łatwe 
do przewidzenia. W dni robocze ruch samochodowy na wjeździe na parking stop-
niowo rósł do godz. 18:00, by następnie dość gwałtownie maleć. Ruch wyjazdowy 
miał podobną charakterystykę przy czym największe jego natężenie odnotowano 
w interwale 20:00-21:00. W sobotę natomiast ruch wjazdowy bardzo dynamicz-
nie rósł od godzin porannych i osiągnął swoje apogeum w interwale 12:00-13:00. 
Następnie z niewielkimi wahaniami dalej rósł, ale już zdecydowanie mniej dyna-
micznie by osiągnąć swoje maksimum w interwale 18:00-19:00 (podobnie jak 
w dni robocze) i następnie bardzo dynamicznie malał. Ruch wyjazdowy posiadał 
podobną charakterystykę tylko był opóźniony w czasie o około 2 godziny. Dokład-
ny przebieg tych parametrów przedstawiono na rys. 2. 

Rys. 2. Zmienność natężenia ruchu potoku wjazdowego i wyjazdowego z parkingu galerii

Na podstawie liczby wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów i porównania 
ich z pojemnością parkingu określono wskaźnik rotacji, który dla dnia roboczego 
wyniósł 2,81, a dla soboty 3,68. Nie są to wartości duże, ale pomiary wykonywane 
były poza okresem intensywnych zakupów ,jakim jest grudzień czy też okres Świąt 
Wielkanocnych.

W kolejnym kroku analiz porównując wzajemnie liczbę pojazdów wjeżdżają-
cych i wyjeżdżających z parkingu galerii określono wskaźnik jego wykorzystania 
(rys. 3). Jego zmienność jest bardzo podobna do zmienności wielkości natężenia 
ruchu na wjeździe na parking. W dni robocze wskaźnik wykorzystania parkingu 
rośnie stopniowo od godzin porannych, by koło południa zacząć się stabilizować na 
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okres około 2 godzin, by następnie po godzinie 16:00 zacząć dość dynamicznie ro-
snąć, osiągając swoje maksimum w interwale 18:00-19:00. Następnie zaczyna on 
dynamicznie maleć, przy czym pewna liczba parkujących pojazdów w godzinach 
wczesno nocnych to samochody pracowników galerii oraz hipermarketu ogólno-
spożywczego. W soboty natomiast ruch znacznie bardziej niż w dni robocze na-
rasta do godzin południowych, po czym ta dynamika nieco słabnie. Podobnie jak 
w dni robocze największe napełnienie parkingu odnotowano w interwale 18:00-
19:00, a następnie tak samo dynamiczny spadek. Także w soboty późnym wieczo-
rem pozostaje dość znacząca liczba samochodów, które w tym wypadku należą nie 
tylko do obsługi galerii, ale także do widzów zlokalizowanego tam multipleksu. 

Rys. 3. Zmienność stopnia wykorzystania parkingu analizowanej galerii

Analizując wartości stopnia wykorzystania parkingu można stwierdzić, że 
posiada on poważne rezerwy pojemności. Należy jednak pamiętać, że pomiary 
wykonywane były w przeciętnym okresie zainteresowania galerią, poza okresem 
intensywnych zakupów jakimi są okresy przedświąteczne, czy też rozpoczęcia wy-
przedaży.

Wraz z pomiarem natężenia ruchu samochodowego na poszczególnych wjaz-
dach na parking prowadzone były także pomiary liczby klientów wchodzących 
i wychodzących z galerii poszczególnymi wejściami. Jak już wcześniej wspomniano 
można wyraźnie wyróżnić wejścia z parkingu, a więc klientów którzy przybyli sa-
mochodami. Porównując te dwie liczby można określić średnie napełnienie samo-
chodu przy dojazdach do tego typu obiektów handlowych (rys. 4). 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

6-7 7-8 8-9
9-10

10-1
1
11-1

2
12-1

3
13-1

4
14-1

5
15-1

6
16-1

7
17-1

8
18-1

9
19-2

0
20-2

1
21-2

2
22-2

3
23-2

4 0-1

Interwał pomiarowy

W
sk

aż
ni

k 
w

yk
or

zy
sta

ni
a 

pa
rk

in
gu

środa
sobota



66 Dudek M.

Rys. 4. Zmienność napełnienia samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających z parkingu galerii 
w okresie pomiaru

W tym przypadku można stwierdzić istotną różnicę pomiędzy dniami robo-
czymi a sobotą, nie tylko odnośnie samych wartości tego parametru, ale również 
jego zmienności. W dni robocze w godzinach porannych nieznacznie przekracza 
ono wartość 1 os./poj., a następnie stopniowo rośnie do wartości 1,5 os./poj., którą 
osiąga około godziny 11:00. Wartość ta utrzymuje się na tym poziomie przez oko-
ło 4 godziny, by następnie wzrosnąć do wartości 1,85 os./poj. w interwale 17:00-
18:00 i utrzymywać się na tym poziomie przez 3 kolejne przedziały czasowe. Na-
stępnie w godzinach późnowieczornych ponownie spada do poziomu 1,6 os./poj. 
W sobotę natomiast oprócz godzin rannych, gdy wskaźnik napełnienia pojazdu 
ma wartość 1,45, przyjmuje on wartości z przedziału 1,84 ÷ 2,03. Jedynie w go-
dzinach późnowieczornych, podobnie jak w dni robocze, wartość tego parametru 
spada do poziomu 1,55. 

3. Analiza wyników badań ankietowych klientów galerii

Równolegle z badaniami wielkości potoków klientów zostały przeprowadzone 
badania ankietowe klientów galerii. W obydwa dni pomiarowe udało się prze-
prowadzić po około 900 ankiet. W środę udało się uzyskać stopień ankietowania 
4,5%, natomiast w sobotę tylko 2,8% (zdecydowanie wyższa liczba odmów odpo-
wiedzi). Jedno z pytań ankietowych dotyczyło kodu pocztowego miejsca zamiesz-
kania. Dana ta umożliwiała lokalizację miejsca rozpoczęcia podróży, a co za tym 
idzie strefy oddziaływania analizowanej galerii. Na tej podstawie można stwier-
dzić, że w dni robocze w galerii dominuje ruch mieszkańców Krakowa (ponad 3/4 
ogółu klientów) lub jego bezpośrednich okolic (powiaty bezpośrednio sąsiadujące z 
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miastem – 1/8 klientów), natomiast w weekendy maleje udział mieszkańców Kra-
kowa (spadek udziału o 12%) oraz jego okolic (spadek o 1/3) wśród klientów cen-
trum handlowego, natomiast znacznie rośnie liczba mieszkańców dalej położonych 
powiatów województwa (z 6,9% do 16,1%), a nawet spoza Małopolski (z 4,1% do 
11,1%). Dokładnie omówione zależności ilustruje tabela 1. 

Tabela 1. Źródła podróży klientów rozważanej galerii

Źródło podróży do galerii
Udział podróży do Galerii z poszczególnych źródeł

Dzień roboczy Sobota
Kraków 76,2 64,4
Gminy sąsiadujące z Krakowem 12,8 8,4
Pozostałe gminy województwa małopolskiego 6,9 16,1
Inne województwa 4,1 11,1

Analizując podróże do analizowanej galerii z większych odległości należałoby 
przeanalizować fakt, czy wizyta w niej była jedynym celem podróży do Krakowa 
czy też była zrealizowana przy okazji pobytu w tym mieście. Z perspektywy czasu 
widać, że ankieta winna być uzupełniona o tego typu aspekty.

Kolejne pytanie ankiety dotyczyło głównego celu podróży do rozważanej gale-
rii. Odpowiedzi różniły się zarówno w zależności od lokalizacji źródła podróży, jak 
i dnia tygodnia (tab. 2). W dni robocze ok. 1/3 podróży mieszkańców Krakowa 
i jego okolic jest związana z zakupami w zlokalizowanym w galerii hipermarkecie, 
około 1/2 z zakupami w pozostałych sklepach galerii, 1/10 z pobytem w kinie lub 
jednym z obiektów gastronomicznych, a co 12 z podróży związana jest z poby-
tem w galerii (shoppingiem). W przypadku klientów dojeżdżających z większych 
odległości maleje zainteresowanie zakupami w hipermarkecie, a rośnie zakupami 
w innych sklepach galerii. Zainteresowanie pozostałymi aktywnościami pozostaje 
na podobnym poziomie podobnym jak mieszkańców Krakowa.

W soboty natomiast maleje zdecydowanie zainteresowanie zakupami w hi-
permarkecie, a rośnie zakupami w innych sklepach galerii. Dodatkowo ujawniło 
się zróżnicowanie w preferencji mieszkańców Krakowa i jego okolic. Około 1/4 
Krakowian odwiedzających galerię robi zakupy w hipermarkecie, 58,2% w po-
zostałych sklepach galerii, 7,5% odwiedza kino lub obiekty gastronomiczne, 
a 7,2% spędza w galerii wolny czas. W przypadku mieszkańców okolic Krakowa 
tylko 1/8 klientów robi zakupy w hipermarkecie, prawie 3/4 w pozostałych skle-
pach Galerii, 11% w odwiedza kino lub obiekt gastronomiczny, a niespełna 3% 
spędza wolny czas. W przypadku pozostałych miejscowości województwa dalej 
maleje zainteresowanie zakupami w hipermarkecie (tylko 7,9%), a rośnie poby-
tem w kinie czy obiekcie gastronomicznym (do 12,2%) i tzw. shoppingiem (do 
5,8%). W przypadku klientów spoza województwa rośnie zainteresowanie za-
kupami w hipermarkecie (do 10,4%) i tzw. shoppingiem (do 14,6%), natomiast 
maleje zakupami w innych sklepach (do 2/3) i odwiedzinami kina czy obiektu 
gastronomicznego (7,3%).
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Tabela 2. Zestawienie głównych celów podróży do galerii w zależności od lokalizacji źródła

Źródło podróży do galerii
Cel wizyty w galerii

Zakupy 
w hipermarkecie Inne zakupy Kino, 

gastronomia Shopping

Dzień roboczy
Kraków 35,4 49,1 9,1 6,4
Gminy sąsiadujące z Krakowem 33,6 46,6 11,2 8,6
Pozostałe gminy woj. małopol. 25,8 58,1 9,7 6,5
Inne województwa 10,8 70,3 10,8 8,1

Sobota
Kraków 27,1 58,2 7,5 7,2
Gminy sąsiadujące z Krakowem 13,7 72,6 11 2,7
Pozostałe gminy woj. małopol. 7,9 74,1 12,2 5,8
Inne województwa 10,4 67,7 7,3 14,6

Na podstawie przeprowadzonych ankiet można było poszukiwać związku po-
między udziałem komunikacji indywidualnej, a odległością dojazdu do galerii. 
Zgodnie z intuicją inżynierską udział komunikacji indywidualnej rośnie wraz 
z odległością dojazdu (tab. 3). Dzieje się tak, gdyż oferta transportu zbiorowe-
go w miastach jest zdecydowanie lepsza w Krakowie, niż na jego obrzeżach. 
W przypadku bardziej oddalonych gmin województwa małopolskiego czynni-
kiem zniechęcającym do korzystania z transportu mogła być zła dostępność ana-
lizowanej galerii z dworców kolejowych w Krakowie i dogodne warunki dojazdu 
samochodem. W przypadku dojazdu spoza województwa transport publiczny 
zyskiwał na znaczeniu – dojazd samochodem był bardziej uciążliwy niż koleją 
czy autobusem. 

Tabela 3. Udział komunikacji indywidualnej przy dojazdach do rozważanej galerii

Źródło podróży do galerii
Udział komunikacji indywidualnej [%]

Ogółem Kobiety Mężczyźni
Dzień roboczy

Kraków 49,1 41,1 59,0
Gminy sąsiadujące z Krakowem 70,7 58,9 81,7
Pozostałe gminy woj. małopolskiego 88,7 86,7 90,6
Inne województwa 59,5 37,5 76,2

Sobota
Kraków 57,9 48,6 69,6
Gminy sąsiadujące z Krakowem 65,8 51,5 77,5
Pozostałe gminy woj. małopolskiego 87,1 80,7 91,5
Inne województwa 63,5 50,0 73,2

Analizując wpływ płci na udział transportu indywidualnego można stwierdzić 
zdecydowanie wyższe wartości tego parametru w przypadku mężczyzn, zarówno 
w dni robocze, jak i w sobotę. Kobiety zdecydowanie natomiast chętniej korzysta-
ły z transportu zbiorowego. Trendy zmian wielkości udziału transportu indywidu-
alnego dla obydwóch płci są takie same jak dla ogółu. Brak także jakichkolwiek 
zależności w różnicy tego wskaźnika w poszczególne dni pomiarowe. Niższy stan-
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dard obsługi transportem zbiorowym nie jest istotnym czynnikiem zachęcającym 
do korzystania z samochodu przy dojazdach do galerii. 

Porównując udział komunikacji indywidualnej określony dla dni roboczych 
i soboty można stwierdzić istotny jej wzrost (o 1/6) przy dojazdach w obrębie 
Krakowa. Jest to wynikiem poprawy warunków poruszania się po mieście w dniu 
wolnym od pracy. Tak się dzieje we wszystkich miastach, co szczegółowo potwier-
dzają badania niemieckie [1]. W przypadku pozostałych lokalizacji źródeł podróży 
zmiany są zdecydowanie mniejsze i niekiedy nie przekraczają błędu statystyczne-
go. Jest to wynik zaskakujący, gdyż poprawa warunków ruchu w soboty w porów-
naniu z dniami roboczymi obserwowana jest także na drogach zamiejskich.

Na podstawie podawanego w trakcie wywiadu ankietowego kodu pocztowego 
możliwa była dokładna analiza wpływu odległości dojazdu na udział komunika-
cji indywidualnej. Ze względu odpowiednią liczebność w poszczególnych klasach 
analizę tę przeprowadzono dla źródeł położonych w obrębie Krakowa. Na podsta-
wie znajomości stref przypisanych poszczególnym kodom pocztowym dokonywa-
no wyboru ulicy najbardziej reprezentatywnej dla danej strefy i z wykorzystaniem 
odpowiedniego oprogramowania komputerowego szacowano odległość dojazdu 
po sieci ulicznej. Następnie poszczególne ankiety były grupowane w zależności od 
odległości dojazdu respondentów do galerii i dla poszczególnych grup określano 
udział komunikacji indywidualnej osobno dla dnia roboczego oraz soboty (rys. 5). 
Niestety uzyskane wyniki mają charakter losowy i trudno jest znaleźć jakąkolwiek 
prawidłowość, zarówno ze względu na odległość jak i dzień tygodnia. 

Rys. 5. Zmienność udziału komunikacji indywidualnej w podróżach w zależności 
od odległości dojazdu do galerii

Kolejną kwestią poruszaną w przeprowadzonej ankiecie był czas pobytu w ga-
lerii. Dla potrzeb niniejszych analiz zostały one przeprowadzone wśród zmotory-
zowanych klientów. Otrzymane wyniki były dosyć zaskakujące. Dla dni roboczych 
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zauważono pewną logiczną prawidłowość, że im większa odległość z jakiej przybył 
klient tym dłużej przebywa on w galerii: 100 minut w przypadku mieszkańców 
Krakowa do 152 minut w przypadku przyjezdnych spoza województwa. Niestety 
w soboty nie stwierdza się już takiej prawidłowości i parametr ten ma przypadko-
wy rozkład. Ilustrują to wyniki zestawione w tabeli 4.

Tabela 4. Długość czasu pobytu klientów w zależności od lokalizacji źródła podróży

Źródło podróży do galerii
Długość pobytu w galerii [min.]

Ogółem Kobiety Mężczyźni
Dzień roboczy

Kraków 100,84 114,7 88,7
Gminy sąsiadujące z Krakowem 106,46 98,5 111,8
Pozostałe gminy woj. małopolskiego 132,00 124,6 138,6
Inne województwa 152,50 181,7 141,6

Sobota
Kraków 114,13 119,0 109,8
Gminy sąsiadujące z Krakowem 108,88 127,1 98,5
Pozostałe gminy woj. małopolskiego 158,02 137,8 170,4
Inne województwa 122,46 127,5 120,0

Bardziej szczegółowa analiza wyników ankiety umożliwiła zbadanie wpływu 
na długość pobytu w galerii nie tylko odległości przyjazdu do galerii, ale także 
płci. Analizując otrzymane wyniki (tab. 4) trudno wysnuć jakieś wnioski uogól-
niające. Można stwierdzić, że kobiety dłużej pozostają w galerii niż mężczyźni pod 
warunkiem, że przybywają one z Krakowa (w dni robocze o 26 minut, tj. o 29%, 
a w soboty już tylko o 9,2 minuty, tj. o 8%) lub spoza województwa małopolskiego 
(w dni robocze o 40,1 minuty, tj. o 28%, a w soboty tylko o 7,5 minuty, tj. o 6%). 
Mężczyźni pozostają dłużej w galerii, gdy pochodzą z bardziej oddalonych miej-
scowości od Krakowa (w dni robocze o 14 minut, tj. o 11%, a w soboty aż o 32,6 
minuty, tj. o 24%). W przypadku gmin sąsiadujących z Krakowem trend zależy 
od dnia tygodnia. Mężczyźni pozostają dłużej w galerii w dni robocze o 13,3 mi-
nuty (tj. o 14%), natomiast kobiety w soboty pozostają dłużej w galerii aż o 28,6 
minuty (tj. o 44%).

Wykorzystując numer kodu pocztowego przeprowadzono dla mieszkańców 
Krakowa bardziej szczegółową analizę zależności czasu pobytu w galerii od odle-
głości miejsca rozpoczęcia podróży do galerii (rys. 6).

Niestety uzyskane wielkości nie pozwoliły na znalezienie jakiejkolwiek zależno-
ści czasu pobytu w galerii od odległości dojazdu – rozkład miał charakter losowy, 
a analiza statystyczna nie wykazała jakiejkolwiek zależności obydwóch parame-
trów także w skali miasta. Wniosek ten dotyczy zarówno dni roboczych jak sobo-
ty. Dobitnie ilustruje to poniższy wykres (rys. 6), na którym pokazano uzyskane 
dane na tle wartości średniej dla obydwóch dni pomiarowych.
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Rys. 6. Zależność czasu pobytu w Galerii od odległości dojazdu z terenu Krakowa.

Podsumowanie i wnioski

Na podstawie przeprowadzonych analiz można sformułować następujące 
wnioski:

* Największe potoki wjazdowe jak i wyjazdowe z parkingu galerii obserwuje 
się w godzinach wieczornych: wjazdowe w okresie 18:00 –19:00 a wyjaz-
dowe 20:00 – 21:00. Wniosek ten dotyczy zarówno dnia roboczego, jak 
i soboty, a wielkości potoków są bardzo zbliżone. Analizując jednak zmien-
ność tych potoków w poszczególnych dniach, to w soboty wysokie ich war-
tości utrzymują się od godzin przedpołudniowych (11:00), natomiast w dni 
robocze w tym okresie osiągają one około 3/5 ruchu sobotniego, a wyższe 
wartości osiągane są dopiero w godzinach popołudniowych (od 16:00).

* Analizując napełnienie pojazdów korzystających z parkingu można stwier-
dzić, że w dni robocze zależy ono istotnie od pory dnia: w godzinach połu-
dniowych (10:00 – 17:00) wynosi ono około 1,5 osoby/poj., a w godzinach 
wieczornych rośnie do poziomu 1,8 osoby/poj. W sobotę natomiast przyj-
muje ono wartość stałą 1,9 osoby/poj. W obydwa analizowane dni wartości 
te są zdecydowanie mniejsze w godzinach rannych oraz wieczornych.

* Badając zmienność wykorzystania parkingów galerii można stwierdzić istot-
ne różnice pomiędzy dniami roboczymi a sobotą, ale w obydwóch dniach 
pomiarowych największe napełnienie obserwowano w godzinach wieczor-
nych (18:00 – 19:00), które wynosiło odpowiednio: dzień roboczy – 52,8%, 
sobota – 65,8%. Należy pamiętać, że pomiary wykonywane były poza okre-
sem intensywnych zakupów. 

* Analizując cel wizyty w analizowanej galerii można stwierdzić, że najczęściej 
stanowią go zakupy w różnych sklepach, a na drugim miejscu zakupy w hi-
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permarkecie. Udziały ich w potoku uchu jednak różnią się pomiędzy dniami 
pomiarowymi: w dni robocze zakupy w hipermarkecie stanowią ok. 1/3 
odwiedzin, a w pozostałych sklepach 1/2, natomiast w soboty proporcje się 
zmieniają: zakupami w hipermarkecie zainteresowany jest tylko co 5 klient 
galerii, a w pozostałych sklepach aż 2/3.

* Badając wielkość udziału komunikacji indywidualnej, można stwierdzić 
jego wzrost wraz z odległością dojazdu w skali województwa. Prawidłowość 
ta nie dotyczy jednak obszaru poza województwem jak i w obrębie Krako-
wa. Porównując uzyskane wyniki dla obydwóch płci, można zaobserwować 
większe korzystanie z komunikacji indywidualnej mężczyzn niż kobiet.

* Nie stwierdzono związku pomiędzy czasem pobytu w analizowanej galerii, 
a odległością z jakiej przybył klient czy jego płcią. 

* Bardzo ważnym jest przeprowadzenie analogicznych badań dla galerii o in-
nych lokalizacjach zarówno w Krakowie, jak i w innych miastach zarów-
no województwa małopolskiego jak i kraju. Wówczas możliwym będzie 
uwzględnienie w takich analizach wzajemnego oddziaływania galerii w ob-
rębie danego miasta, jak i w obrębie województwa. W mniejszych miasta 
województwa znajdują się wprawdzie również galerie handlowe, a zdecydo-
wanie mniejsze i zakupy w dużej galerii wielkomiejskiej mogą być atrakcją 
samą w sobie. 

* Istotnym problemem jest uzyskanie zgody zarządcy galerii na przepro-
wadzenie na ich terenie jakichkolwiek badań i pomiarów. Podchodzą 
oni do nich z bardzo dużą rezerwą odnośnie zachowania poufności uzy-
skanych danych i wyrażają obawy wobec ewentualnego przekazania ich 
konkurencji.
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