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Streszczenie. Po dokonaniu krótkiej, syntetycznej diagnozy krajowej praktyki modelowania 

podró y i bada  ruchu proponuje si  zawi zanie sieciowego klastra technologicznego w celu rozwoju 

metod modelowania, prognozowania i symulacji ruchu. Zaproponowano struktur  oraz dwa cele 

generalne Projektu: budowa wielopoziomowego, uogólnionego modelu ruchu opartego na ogólnie do-

st pnych zbiorach danych (jako modelu syntetycznego) oraz zintegrowanie systemów operacyjnych, 

planistycznych i baz danych stosowanych do analiz ruchu, planowania i zarz dzania ruchem. 

Proces rozwoju inspirowa  winno tworzenie Biblioteki danych, komponentu Informacji oraz re-

alizacja kolejnych badawczych tematów niszowych, prowadz cych do realizacji celów Projektu. 

Projekt ma struktur  modularn , prócz Biblioteki i komponentu Informacji tworz  j  Integratory 

– modu y, które poprzez tematy niszowe zawi zuj  zasoby Klastra w system. Sukces Projektu 

warunkuje przyst pienie do wspó pracy kilku o rodków akademickich, kilkunastu biur konsul-

tingowo–projektowych oraz kilku jednostek administracji publicznej zwi zanych z planowaniem 

i zarz dzaniem transportem. Zarysowano trzyetapowy proces rozwoju i analiz  SWOT Projektu.

S owa kluczowe: modelowanie podró y, badania ruchu, innowacje, sieciowy klaster tech-

nologiczny

   „Musimy zrobi  co , co by od nas zale a o, zwa ywszy, 
   e dzieje si  tak du o, co nie zale y od nikogo” 
     Stanis aw Wyspia ski, Wyzwolenie 

1. Uwagi wst pne

W procesach bada , planowania i zarz dzania transportem wyst puj  teore-
tyczne i praktyczne problemy w zakresie:

- danych i dost pu do danych dla potrzeb modelowania ruchu,
- archiwizacji i wykorzystywania danych o ruchu, zarz dzania danymi i dost -

pem do danych,

1 Modularne Oprzyrz dowanie Systemowe Transportowych Analiz Ruchu.
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- komplementarno ci danych i modeli ruchu dedykowanych dla obszarów s -
siedzkich lub w uk adzie wielopoziomowym2,

- organizacji kompleksowych bada  ruchu,
- zintegrowania oprogramowania na bazie wspólnych danych i komunikacji 

mi dzy programami przeznaczonymi do bada , prognoz i zarz dzania ru-
chem.

Niezale nie od powy szych problemów pojawiaj  si  nowe mo liwo ci archi-
wizacji, selekcji i pozyskiwania danych z rozwijanych komponentów ITS, tworzo-
nych i budowanych systemów mapowych, rozwijanych nawigatorów i planerów 
podró y, powstaj cych centrów administrowania i zarz dzania danymi oraz da-
nych pozyskiwanych w ramach ró nych realizowanych projektów.

Bior c pod uwag  potrzeby, opisane wy ej problemy oraz zarysowane mo li-
wo ci, zachodzi celowo  podj cia i koordynowania odpowiednich dzia a  na rzecz 
unowocze nienia warsztatu profesjonalnego w zakresie bada  i zastosowa  mode-
lowania ruchu, planowania i zarz dzania ruchem. Proponuje si  zawi zanie pro-
jektu opartego na opisanej ni ej strukturze celów, modularnej formule zada  tego 
projektu oraz okre lonej koncepcji organizacyjnej. 

2. Cele i zadania Projektu

Nakre la si  dwa cele generalne Projektu, prowadz ce do stworzenia:
1. Wielopoziomowego modelu syntetycznego (w rozumieniu [1]), umo liwia-

j cego budowanie modeli ruchu dla dowolnej jednostki administracyjnej 
w oparciu o modele innych poziomów, bazy mapowe, centralne bazy da-
nych i lokalne pomiary bazowe ruchu.

2. Modularnej struktury poziomej - metody, oprogramowanie i interfejsy -
cz ce funkcje badania, modelowania i zarz dzania ruchem przy u yciu no-
wych technologii i wykorzystaniu dost pnych oraz rozwijanych komponen-
tów oprogramowania.

Cz stkowe cele Projektu nakre li  mo na w formie budowy trzech kompo-
nentów modularnych projektowanego systemu: Biblioteki danych, Integratorów 
i Informacji.

Biblioteki danych, obejmuj ce przyk adowo nast puj ce modu y:
- ruch osób, pasa erów, pojazdów, adunków, ich charakterystyki i zmienno-

ci,
- wska niki ruchliwo ci (produkcji ruchu), 
- cechy i czynniki ruchotwórczych,
- charakterystyki modelowanego popytu i modelowane sieci,
- charakterystyki terenów i dost pne lub wzbogacane bazy mapowe, 

formowane i aktualizowane w strukturze agregowanej terytorialnie (rejony i ob-
szary administracyjne). 

2  Kraj, region, powiat, miasto.
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Integratory, takie jak:
- standaryzacja danych, raportów i algorytmy walidacji danych3,
- interfejsy4 (w tym oprogramowanie integruj ce, w tym makro i mikrosy-

mulacji oraz programów operacyjnych), 
- modele syntetyzuj ce,

winny zapewni  proces pozyskiwania, uzupe niania, przejrzysto ci i ewaluacji da-
nych, prowadz c do zwi kszenia ich walorów u ytkowych, inicjowania ich no-
wych warstw ród owych, transfer danych, usprawniania warsztatu metodycznego 
i analitycznego. 

W strukturze Informacji konieczne jest funkcjonowanie trzech modu ów:
- o dost pie, strukturze, standardach i zawarto ci Biblioteki danych,
- rejestru oprogramowania, projektów i bada  realizowanych oraz zrealizo-

wanych w ramach projektu,
- rejestru propozycji badawczych w zakresie tematów niszowych w rozwija-

nym systemie.
W tym komponencie funkcjonowa aby tak e aktualizowana baza informacji 

o cechach oprogramowania dost pnego na rynku, systemach danych oraz opraco-
wanych mapach systemowych. 

3. Koncepcja realizacji Projektu 

Celowa jest wspó praca rodowisk akademickich, profesjonalnych biur in y-
nierii ruchu i administratorów sieci transportowych w budowie powy szych kom-
ponentów, poczynaj c od budowy baz danych, odpowiednio oprogramowanych 
instrumentami standaryzacji i walidacji oraz auto - aktualizacji lub aktualizacji 
online, a sko czywszy na realizacji celów generalnych.

Optymaln  form  takiej wspó pracy mo e by  przemys owy, sieciowy klaster 
technologiczny5 o rodków badawczo–rozwojowych, innowacyjnych biur projek-
towych i instytucji publicznych. Ide  przewodni  takiego klastra jest d enie do 
zespolenia w asnych efektów z efektami innych jednostek w realizacji zakre lonych
celów i zada  w celu ich synergicznego pomno enia. Klaster technologiczny d -

3 Warto ciowanie danych dla ró nych zastosowa  z uwzgl dnieniem ich fl uktuacji i rozmycia.
4 W znaczeniu: specyfi kacja procedur, funkcji lub algorytmów umo liwiaj cych komunikacj  z Bibliotek

danych, systemami operacyjnymi lub innym systemem zewn trznym w stosunku do aplikacji korzystaj cej
z interfejsu.

5 Klaster przemys owy (ang. industrial cluster, inne nazwy to: grono, wi zka przemys owa, lokalny system 

produkcyjny, biegun kompetencji) – przestrzennie skoncentrowana grupa przedsi biorstw, instytucji i orga-
nizacji powi zanych sieci  pionowych i poziomych zale no ci, cz sto o charakterze nieformalnym, która 
poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala osi gn  tym przedsi biorstwom trwa  przewag  kon-
kurencyjn . Koncepcja klastra przemys owego zosta a sformu owana przez ameryka skiego ekonomist
Michaela Portera w wydanej w 1990 r. ksi ce The Competitive Advantage of Nations. Jednak za jej prekur-
sora nale y uzna  brytyjskiego ekonomist  Alfreda Marshalla, który analizuj c sk onno fi rm z sektorów 
produkcyjnych w Anglii do lokowania si  w dystryktach przemys owych w pobli u konkurentów, dostaw-
ców i klientów stworzy  poj cie tzw. zewn trznych korzy ci skali (ang. external economies of scale).(cyt. za 
[2]).
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cy do sukcesu z wykorzystaniem innowacji, umo liwia wypracowanie przewagi 
konkurencyjnej jednostek stowarzyszonych, udoskonalenie warsztatu profesjonal-
nego twórców oraz wzmocnienia potencja u decyzyjnego w sektorze publicznym. 
Forma klastra nie wyklucza konkurencji uczestnika z innymi jego podmiotami ani 
innych zwi zków o charakterze funkcjonalnym lub prawnym, w jakie podmioty te 
wchodz  lub im podlegaj  (np. w problemie zamówie  publicznych, prawa autor-
skiego, itp.).

Proponowany sieciowy klaster technologiczny, by by organizacj  dobrowolnie 
stowarzyszonych jednostek organizacyjnych (podmiotów), dzia aj c  w oparciu 
o trzy instytucjonalne formu y, zwykle formuj ce tego typu organizacj :

- regulamin, 
- rad ,
- biuro.

4. Struktura podmiotowa Klastra 

W zakresie innowacji podstawow  rol  powinny odgrywa  o rodki akademi-
ckie, które korzystaj c z budowanej systematycznie bazy danych podejmowa y-
by tematy niszowe w pracach dyplomowych, rozprawach doktorskich, grantach 
badawczych, itp. Biblioteka danych by aby powa n  inspiracj  w podejmowaniu 
takich prac.

Biura projektowe i konsultingowe, prócz podj cia tematów niszowych w ra-
mach dzia a  o charakterze aplikacyjnym, realizowanych w ramach komercyjnych 
prac studialnych, wspó tworzy  mog  Bibliotek  danych, komponent Informacji 
i dzia a  innowacyjnie. 

Jednostki administracji i instytucji publicznych winny mie  udzia  w budowa-
niu komponentu Informacji, Biblioteki danych uzyskuj c wp yw na kszta towanie
tematyki niszowej, dost p do formowanej Biblioteki danych, Integratorów, Infor-
macji, zarazem stanowi c poligon wdro eniowy innowacji technologicznych. 

Funkcja Biura, jako jednostki organizacji i zarz dzania winna w pocz tkowej
fazie by  oparta na regulaminie Klastra, merytorycznie podlegaj c Radzie Klastra, 
na pewnym etapie za  mo e zosta  osadzona w obowi zuj cym ustroju prawno-
gospodarczym umo liwiaj cym obrót handlowy. Mo liwe jest wtedy oparcie dzia-
ania Biura b d  na podstawie ustaw o stowarzyszeniach, b d  na zasadzie fun-

dacji lub w formie spó ki z o.o. W tej docelowej formule samodzielne utrzymanie 
finansowe Biura wynika oby ze sprzeda y gotowych komponentów podmiotom 
zewn trznym – pozostaj cym poza Klastrem, których warto  (cena sprzeda y)
tworzy yby udzia y uczestników Klastra w dochodach netto. Rada Klastra (doce-
lowo chocia by jako Rada Nadzorcza Sp. z o.o.) formowa aby zadania Biura (Za-
rz du) i zadania niszowe, zalecane do podj cia przez podmioty Klastra. 
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5. Realizacja

Realizacja powy szego projektu obejmowa aby w pierwszym etapie:
1) utworzenie listy zainteresowanych podmiotów Klastra,
2) wypracowanie zasad wspó pracy, funkcjonowania Biura i tworzenia udzia ów,
3) opracowanie Regulaminu,
4) powo anie Rady,
5) powo anie Biura,
6) uruchomienie dzia alno ci Klastra.
Spotkania zainteresowanych podmiotów, a nast pnie Rady Klastra mo na po-

wi za  z cyklicznymi, dorocznymi konferencjami techniczno–naukowymi (g ów-
nie z konferencjami krakowsk  i pozna sk ) i seminariami akademickimi. Nale y
s dzi , e da oby si  etap pierwszy zamkn  jeszcze w 2013 roku.

Drugi etap, w trakcie którego post powa aby budowa trzech podstawowych 
komponentów Projektu, mie ci by si  pomi dzy wypracowaniem standardów dla 
pozyskiwanych danych i informacji (w tym s ownika terminologicznego) a przygo-
towaniem tych komponentów do otwartej formu y sprzeda y oraz przes dzeniem
prawno–organizacyjnej struktury Biura. Ocenia si  tak e, e mniej wi cej dwu-
letni interwa  tego etapu powinien zosta  zamkni ty opracowaniem kilkunastu 
pe nowarto ciowych tematów niszowych, formuj c oferty w formie pakietów. 

Po 2015 roku winno si  wej  w etap najpowa niejszych i bardziej z o onych
tematów niszowych (interfejsów). Rozpatrywa  mo na pozyskanie dla niektórych 
spo ród nich funduszy unijnych. 

W tabeli 1 zestawiono analiz  SWOT Projektu.

Tabela 1. Analiza SWOT Projektu

MOCNE STRONY
Wykorzystanie potencja u akademickiego dla rozwijania 
opracowa  niszowych (prace dyplomowe, doktorskie, 
granty itp.) na podstawie rozwijanych baz danych (A).

Wykorzystanie potencja u biur projektowych 
w dostarczeniu danych - wyników pomiarów, bada
i analiz (B).

Wykorzystanie potencja u administracji publicznej 
w procesie standaryzacji i normalizacji metod pomiarów, 
bada  i analiz, rozwój ITS (C). 

S ABE STRONY
Ograniczone mo liwo ci pozyskiwania rodków
fi nansowych oraz ograniczone mo liwo ci fi nansowania 
dzia a  nieformalnego Klastra przez podmioty, np. 
problem udzia ów z chwil  sformalizowania Biura (A).

Trudno ci w zachowaniu równowagi pomi dzy
korzy ciami a wk adem podmiotów Klastra – z o ono
problemu ekwiwalentu (B). 

Trudno ci w zachowaniu równowagi pomi dzy
czynnikiem konkurencyjno ci a potrzeb  wspó pracy
(C).

SZANSE
Wzrost zapotrzebowania na pomiary, badania i analizy 
ruchu ( rodki unijne, plany transportowe) (A).

Wzrost mo liwo ci pozyskiwania danych z rozwijanych 
na ró nych poziomach i w ró nych bran ach systemów 
ITS (B).

Rozwój systemów danych mapowych (C). 

ZAGRO ENIA
Mo liwo  konfl iktów wobec trudno ci zarysowanych 
w punktach A, B i C powy ej (A).

Zbyt liczna lub zbyt ma o liczna liczba podmiotów 
Klastra (B). 
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7. Wnioski 

Dzia amy na rynku krajowym w sposób rozproszony, tworz c w asne, niejedno-
krotnie niepowtarzalne warto ci, ale zarazem nie unikaj c b dów, dochodzimy w spo-
sób samodzielny do zbli onych konkluzji. Funkcjonuje w ród nas wielu znacz cych 
ekspertów, w znacznym stopniu dzia aj cych w odosobnieniu. rednio raz, czy dwa 
razy w roku konfrontujemy niektóre z naszych do wiadcze  na krótkich konferencjach 
czy w zwartych publikacjach, która to konfrontacja nigdy nie daje pe nej i oczekiwanej 
satysfakcji a kuluarowe rozmowy pozostawiaj  poczucie niedosytu. Os abia to znacznie 
innowacyjny potencja  ca ego, w istotnej swej cz ci twórczego rodowiska i przenosi 
si  na konkurencyjn  s abo  w okoliczno ciach coraz bardziej zani onego poziomu 
wykonywania zawodu na obecnym rynku zamówie  publicznych. 

Uznaj c potrzeb  innowacji i profesjonalne wykonywanego zawodu za warto ci
nadrz dne winni my lepiej zorganizowa  proces post pu w stosowanym warsztacie 
metodycznym, którego niedostatki przecie  s  nam dobrze znane. Formu a tech-
nologicznego klastru sieciowego wydaje si  dla tych problemów optymalna. Samo 
zorganizowanie si  w jego ramach kilku o rodków akademickich i kilkunastu biur 
konsultingowo–projektowych ju  na wst pie rokowa  mo e sukces w krótszej lub 
d u szej perspektywie. W obr bie administracji publicznej nawet s abe jej ogni-
wa zainteresowane planowaniem i zarz dzaniem ruchem w hierarchii urz dowej
wzmocni  mog  swoj  pozycj , skuteczno  i efektywno .

Za najbardziej pilne uzna  nale y tworzenie ogólnodost pnej dobrze zorgani-
zowanej Biblioteki danych. Powinno to przyspieszy  osi ganie zada  okre lonych
jako tematy niszowe, wyznaczaj ce standardy i post p w metodach pozyskiwania 
danych, operowania nimi i w wydajno ci oprogramowania stosowanego dla celów 
analiz. Standaryzacja elementów tego procesu u atwi, a modularne uzupe nianie
struktury projektu przyspieszy, doj cie do pakietów systemowych okre lonych ce-
lami generalnymi projektu. 

Tworzenie innowacji winno owocowa  ofert  produktów interesuj cych dla 
administracji publicznej wszystkich szczebli. Dlatego korzystny jest jej udzia
i wspó praca w ramach Klastra w zamian za dost p do warto ciowych danych, 
niejednokrotnie obj tych w ró nym stopniu ochron  praw autorskich. Spoiwem 
tych dzia a  winien by  komponent Informacji, budowanej jako niezb dny czyn-
nik efektywnej organizacji, oszcz dno ci czasu i dost pu do wiedzy. 
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