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PREFERENCJE I OCENA FUNKCJONOWANIA  

SYSTEMU TRANSPORTU DROGOWEGO W RADOMIU 

 

Celem artykułu jest ocena preferencji oraz ocena funkcjonowania systemu transportowego w Radomiu. Oceny tej dokona-

no w oparciu o wywiad bezpośredni zrealizowany wiosną i jesienią 2016 roku wśród osób realizujących swoje przemieszczenia 

w mieście. Analizą objęto wszystkie sposoby realizowanych przemieszczeń. W ostatniej części artykułu omówiono wybrane 

aspekty ocen sytemu transportowego na podstawie tzw. ocen skrajnych użytkowników tego systemu. 

 

WSTĘP 

Transport jest jednym z najważniejszych wyznaczników funk-
cjonowania regionu, miasta. Koncepcja przestrzennego zagospoda-
rowania kraju do 2030 roku definiuje najważniejsze cele, odnoszące 
się do działalności transportowej, z których w odniesieniu do prze-
strzeni miejskich za najistotniejsze można uznać podwyższenie 
konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni 
europejskiej – poprzez ich integrację funkcjonalną, przy zachowaniu 
policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójno-
ści, dzięki czemu będzie możliwy wzrost konkurencyjności prze-
strzeni miasta poprzez poprawianie dostępności transportowej 
i rozwój funkcji metropolitarnych, w szczególności przez integrację 
obszarową w tych przestrzeniach. Ważnym zadaniem w tym aspek-
cie staje się rozpoznanie lokalizacji generatorów ruchu, rozkładu 
przestrzennego podróży oraz sposobu podziału zadań przewozo-
wych w obszarze objętym analizą. Dzięki takiemu podejściu do 
realizowanych przemieszczeń uzyskujemy podstawowe informacje 
na temat rozkładu ruchu w odniesieniu do sieci transportowej.  

Jakość funkcjonowania sytemu transportowego w miastach 
nabiera dużego znaczenia wobec rosnących wymagań ze strony 
osób i podmiotów realizujących swoje przemieszczenia w tych 
obszarach, których oczekiwania i satysfakcja powinny być zaspoko-
jone a dostępne usługi powinny posiadać cechy, które będą na tyle 
atrakcyjne dla osób realizujących przemieszczenia, by skłonić ich 
do rezygnacji z korzystania z samochodów prywatnych. Można 
zatem stwierdzić, iż zadaniem systemu transportowego jest stwo-
rzenie odpowiednich warunków do realizacji funkcjonalnego 
i zrównoważonego systemu umożliwiającego wykonanie przemiesz-
czeń mieszkańcom oraz osobom przybywającym do miasta. 

1. PRZEMIESZCZENIA TRANSPORTOWE W RADOMIU 

Radom jest miastem na prawach powiatu, leżącym w środko-
wo-wschodniej części Polski. Jest drugim co do wielkości (po War-
szawie) ośrodkiem osadniczym w województwie mazowieckim. 
Zajmuje powierzchnię 111,8 km2 a w jego granicach administracyj-
nych zamieszkuje 217 201 osób (stan na 31.12.2014 r.), w tym 
52,5% to kobiety. W Radomiu zlokalizowane są siedziby wielu 
instytucji o zasięgu regionalnym: Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
Wschód – zarządzające siecią przesyłową wysokich napięć w połu-
dniowo- wschodniej części kraju, Regionalna Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych – obejmująca większą część województwa świętokrzy-

skiego i południową część województwa mazowieckiego oraz Ko-
menda Wojewódzka Policji dla województwa mazowieckiego, 
z wyłączeniem okręgu Warszawy. 

Głównymi ośrodkami przemysłu w Radomiu są zakłady na 
Ptkanowie oraz w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
(TSSE) – Podstrefa Radom (Gołębiów, Wośniki), w której zlokalizo-
wanych jest wiele podmiotów produkcyjnych, zatrudniających dużą 
liczbę osób.  

W różnych częściach miasta funkcjonuje Uniwersytet Techno-
logiczno-Humanistyczny, który jest istotnym elementem realizowa-
nej w mieście działalności naukowo-badawczej i życia akademickie-
go. Uniwersytet kształci ponad 7500 studentów. Zatrudnia 678 
osób, w tym 400 nauczycieli akademickich i 278 pozostałych pra-
cowników. Na terenie Radomia funkcjonuje jeszcze dziewięć innych 
szkół wyższych. 

Wewnątrz Radomia dziennie odbywanych jest ok. 375 tys. 
przemieszczeń (podróży na większą odległość niż 250 m). Średnia 
dobowa ruchliwość mieszkańców Radomia wynosi 1,86. Najwięcej 
przemieszczeń odbywanych jest w czasie porannego i popołudniowego 
szczytu. Motywacje odbywania podróży są zależne od wieku i sytu-
acji zawodowej mieszkańców. Najczęściej są one związane z miej-
scem pracy i zamieszkania oraz chęcią realizacji potrzeb zaopa-
trzenia materialnego (zakupów). 

Przemieszczenia te tak naprawdę odzwierciedlają faktyczne 
zapotrzebowanie mieszkańców Radomia i gości przybywających do 
miasta na możliwość wykonania przemieszczeń transportowych, 
dopasowanego do oczekiwań i preferencji tych osób.  

Źródłem informacji o specyfice i oczekiwaniach użytkowników 
systemu transportowego są badania preferencji i oceny funkcjono-
wania systemu transportowego.  

2. ZAKRES BADAŃ 

Badania miały charakter sondażu bezpośredniego, który został 
przeprowadzony w oparciu o przygotowany formularz. Badania 
ankietowe zostały przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwszy 
etap badań, obejmujący 198 respondentów, zrealizowany został 
wiosną 2016 przez Przemysława Krześniaka - studenta Wydziału 
Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego w Radomiu podczas przygotowywania pracy 
dyplomowej. Drugą część badań zrealizowano we wrześniu i paź-
dzierniku 2016 roku. 

Celem przeprowadzonego badania było poznanie opinii doty-
czących jakości funkcjonowania sytemu transportowego w Rado-
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miu. W badaniu oprócz podstawowych informacji dotyczących 
charakterystyki respondentów znalazły się pytania dotyczące nastę-
pujących zagadnień:  
– sposobu, czasu, częstotliwości i celu realizowanych przemiesz-

czeń w Radomiu, 
– rodzaju środków transportu znajdujących się w gospodarstwie 

domowym, 
– powiązania celu przemieszczeń ze sposobem realizowanych 

przemieszczeń, 
– czynników decydujących o wyborze sposobu przemieszczenia, 
– ocen stan infrastruktury transportowej wykorzystywanej do 

realizacji przemieszczeń, 
– ,oceny dostępność przystanków komunikacji miejskiej, 
– oceny częstotliwość i czasokresu kursowania autobusów komu-

nikacji miejskiej, 
– oceny komfortu podróży komunikacją miejską.   

3. STRUKTURA RESPONDENTÓW 

Badanami objęto 664 respondentów, 281 kobiet oraz 365 męż-
czyzn. Prawie połowę osób biorących udział w badaniu stanowiły 
młode osoby do 25 lat a osoby powyżej 55 roku stanowiły niecałe 
10% całej populacji.  

Cechy specyficzne dotyczące przebadanej populacji przedsta-
wiono na rysunkach 1-5. 

 

 
Rys. 1. Struktura respondentów uwzględniająca płeć osób biorą-
cych udział w badaniu. Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rys. 2. Struktura wiekowa respondentów. Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rys. 3. Struktura respondentów ze względu na posiadane wykształ-
cenie. Źródło: opracowanie własne. 

 
Większość osób, które wyraziły chęć wzięcia udziału w badaniu 

ankietowemu, posiadała wykształcenie średnie – 42,68%. Nato-
miast najmniej liczną grupą reprezentowaną w analizowanej popula-
cji badawczej były osoby z wykształceniem podstawowym – 4,73%. 

4. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 

Przyczyną zdecydowanej większości realizowanych przez re-
spondentów przemieszczeń była konieczność realizacji zadań 
wynikających z obowiązków zawodowych bądź edukacyjnych.  

 

 
Rys. 4. Zestawienie graficzne obrazujące status zawodowy respon-
dentów. Źródło: opracowanie własne. 

 
Ponad połowa respondentów nadal się uczy. 353 osoby zade-

klarowało realizuję swoich przemieszczeń w celu wykonania swoich 
obowiązków zawodowych.  

Respondenci wykonują swoje przemieszczenia w celu dojazdu 
do pracy (360 osób), w celach edukacyjnych (259 osób) oraz na 
zakupy (160 osób). Zadeklarowane przyczyny realizowanych prze-
mieszczeń przedstawiono na rysunku 5. 

 
Rys. 5. Deklarowany cel realizowanych przemieszczeń. Źródło: 

opracowanie własne. 
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Osoby, które brały udział w badaniu ankietowym mają do swej 
dyspozycji różne środki transportu (tab. 1). 

 
Tab. 1. Wykaz i liczba posiadanych środków transportu.  

Źródło: opracowanie własne. 
Rodzaj  

środka transportu 
Liczba  

środków transportu 
% populacji 

samochód 508 78,64% 

motocykl 45 6,97% 

motorower 6 0,93% 

skuter 23 3,56% 

rower 352 54,49% 

 
Zdecydowana większość respondentów dysponuje samocho-

dem (78,64%) oraz ponad połowa ma rower (54,49%). Najmniej 
licznym środkiem transportu będącym w posiadaniu respondentów 
był motorower (0,93%). 

Kolejna część badania ankietowego miała na celu ustalenie jak 
często i w jaki sposób realizują swoje przemieszczenia osoby, które 
brały udział w badaniu ankietowym. Zestawienie uzyskanych odpo-
wiedzi przedstawiono na rysunku 6.  

Podczas codziennych podróży najczęściej wykorzystywane są 
przemieszczenia piesze oraz pojazd osobowy i środki komunikacji 
miejskiej. Przy podróżach sporadycznych większość, bo prawie 
połowa ankietowanych wybierała jako środek transportu rower- 
41,3%.  

Ważnym aspektem w analizach dotyczących realizowanych 
sposobów przemieszczeń jest określenie czynników decydujących o 
wyborze sposobu realizacji przemieszczeń oraz pory ich realizacji. 
Strukturę uzyskanych odpowiedzi przedstawiono odpowiednio na 
rysunkach 7 i 8. 

 

 
Rys. 6. Struktura respondentów obrazująca częstotliwość realizo-
wanych przemieszczeń i wykorzystywanego środka przemieszczeń. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Rys. 7. Struktura kryteriów decydujących o wyborze środków transpor-
tu. Źródło: opracowanie własne. 

 
Najistotniejszym kryterium decydującym o wyborze sposobu 

przemieszczeń, na który wskazywali respondenci był czas podró-
ży – 22,6%. Kolejnym istotnym czynnikiem był komfort- 19,86% oraz 
dostępność 17,21%, koszt podróży – 14,81%, pogoda – 14,38% (rys. 8).  
Respondenci swoje przemieszczenia najczęściej realizują  

 
Rys. 8. Rozkład godzin przemieszczeń realizowanych przez re-
spondentów. Źródło: opracowanie własne. 

 
Znaczna część osób, które brały udział w badaniu ankietowym 

podróżuje w godzinach między 6:00 a 8:00 – 30,25%. Pomiędzy 
godziną 14 a 18 34,26 % respondentów.  

Rysunek 9 prezentuje ocenę stanu infrastruktury transportowej 
wykorzystywanej podczas przemieszczania się określonymi środ-
kami transportu, na którą wskazali respondenci. 
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Rys. 9. Ocena stanu infrastruktury transportowej według ankieto-
wanych z uwzględnieniem zróżnicowanych sposobów przemiesz-
czeń. Źródło: opracowanie własne. 

 
Stan infrastruktury przy przemieszczaniu się pieszo ankietowa-

ni oceniają dobrze (52,09%). Złe i bardzo złe oceny infrastruktury 
pieszej są sporadyczne (2,02%). Stan infrastruktury przeznaczonej 
dla ruchu rowerowego został w większości przepadków oceniony 
jako przeciętny (48,45%) a 9,91% respondentów uznała go jako zły. 
Osoby podróżujące pojazdami uważają, że stan infrastruktury jest 
dobry – 44,29%, 37,96% respondentów ocenia infrastrukturę prze-
ciętnie (rys. 9). 

Jednym z elementów oceny jakościowej funkcjonowania ko-
munikacji zbiorowej jest dostępność do infrastruktury transportowej 
(rys. 10). Pod uwagę w tej ocenie wzięto następujące czynniki: 
odległość do przystanku, trudność dojścia do przystanku, bezpie-
czeństwo osobiste, zagrożenie wypadkami drogowymi w czasie 
dojścia na przystanek.  

 

 
Rys. 10. Deklarowane przez respondentów czynnik istotne w oce-
nach dostępności do przystanków komunikacji przy realizowanych 
przemieszczeniach w Radomiu. Źródło: opracowanie własne. 

Respondenci najlepiej oceniają bezpieczeństwo zarówno oso-
biste jak związane z zagrożeniami wypadkami drogowymi. Odległo-
ści do przystanków też są postrzegane przez respondentów jako 
prawidłowe, 41,72% z nich ocenia je jako niewielkie a 54,22% uwa-
ża te odległości za średnie. Trudność dojścia do przystanków 
utrzymuje się na dosyć niskim poziomie, mianowicie 50,15%. Pra-
wie połowa badanych, bo 4,5% uważa,6,28 że jest ona jednak na 
średnim poziomie.  

Podczas przemieszczeń realizowanych komunikacja miejską 
o jej specyfice funkcjonowania decyduje częstotliwość, zakres 
czasowy i komfort (uwzględnione czynniki to: możliwość uzyskania 
miejsca siedzącego, ogrzewanie/wentylacja, czystość) funkcjono-
wania. Strukturę uzyskanych odpowiedzi przedstawiono odpowied-
nio na rysunkach 10, 11 i 12. 

 

 
Rys. 11. Częstotliwość kursowania komunikacji miejskiej w mieście 
Radom. Źródło: opracowanie własne. 

 
Respondenci uważają, że częstotliwość kursowania środków 

komunikacji miejskiej jest dobra. Twierdzi tak 50,93% osób. Drugą 
oceną najczęściej wybieraną była ocena dostateczna – 35,6% 
ankietowanych. Pozostałe osoby uważają, że jest niedostateczna- 
7,28%, a że bardzo dobra tylko 6,19%.  

 

 
Rys. 12. Deklarowane oceny czasookresu kursowania komunikacji 
miejskiej w mieście Radom. Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 13. Ocena komfortu jazdy komunikacją miejską w mieście. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Respondenci najlepiej oceniają możliwość uzyskania miejsca 

siedzącego w pojeździe (co najmniej dobrze 53,10% responden-
tów),  czystość (42,9% respondentów co najmniej ocena dobra) 
oraz temperaturę we wnętrzu pojazdów komunikacji miejskiej 
(36,84% respondentów co najmniej dobra ocena). 

Analizując skrajne odpowiedzi można zauważyć, iż respondent 
najczęściej posiada samochód i rower, który wykorzystuje podczas 
przemieszczeń realizowanych do pracy, szkoły i uczelni. Po mieście 
porusza się samochodem osobowym i pieszo więcej niż 2 razy 
dziennie, rowerem i komunikacją miejską sporadycznie. Motocykl 
wykorzystywany jest bardzo rzadko. Przy wyborze sposobu prze-
mieszczania największe znaczenie dla niego odgrywa komfort 
i czas podróży, a najczęściej przemieszcza się w godzinach 6:00-
8:00. Stan infrastruktury podczas przemieszczania pieszego i po-
jazdem ocenia jako dobry, natomiast rowerem jako przeciętny. 
Bezpieczeństwo osobiste, zagrożenie wypadkami oraz odległość do 
przystanku uważa za średnią, natomiast dojście do przystanku jest 
akceptowalna. Według respondenta częstotliwość kursowania 
autobusów komunikacji miejskiej jest dobra, a czas bez zastrzeżeń. 
Komfort podróży komunikacją, możliwość uzyskania miejsca sie-
dzącego, ogrzewanie, wentylacja uważa jako san dobry. Respon-
dent wykorzystuje rower przede wszystkim w sezonie wiosna, lato, 
jesień.  

PODSUMOWANIE 

Wykonane badania pozwoliły na identyfikację problemów jakie 
występują w miastach, m.in. stan infrastruktury technicznej oraz 
ciągów komunikacyjnych, ocenę częstotliwość i czasookresu kur-
sowania komunikacji miejskiej, dostępność przystanków. Analizując 
wyniki uzyskane podczas zrealizowanego badania kwestionariu-
szowego w Radomiu można twierdzić, że istnieje szereg proble-
mów, z którymi podmioty odpowiedzialne za funkcjonowanie sytemu 
transportowego w mieście muszą monitorować w celu ich rozwiąza-
nia i wyeliminowania.  

Jednocześnie warto zauważyć, że w Radomiu w ostatnich cza-
sach wdrożono wiele zmian, które w istotny sposób wpłynęły funk-
cjonowanie systemu transportowego. Zmiany te dotyczyły zarówno 
przemieszczeń realizowanych pojazdem jak i pieszo oraz rowerem. 
Uwzględnienie sugestii użytkowników systemu transportowego 
w miastach przy podejmowaniu różnych decyzji związanych z funk-
cjonowaniem tego systemu oraz promocja preferowanych rozwią-
zań w zakresie transportu zrównoważonego (transport rowerowy) 
pozwolić może na powstanie systemu transportowego, który będzie 
odpowiadał oczekiwaniom mieszkańców danego miasta oraz gości 
do niego przybywających. Istotne znaczenie ma zatem w tym przy-
padku pozyskiwanie wszystkich istotnych informacji o funkcjonowa-
niu tego systemu transportowego oraz poznanie opinii mieszkańców 
i innych użytkowników systemu transportowego na tematy ważne, 
oraz takie, które mogą przyczynić się do spełnienia oczekiwań 
człowieka i gospodarki.  

Można zatem stwierdzić, iż prawidłowe organizowanie i zarzą-
dzanie realizacją potrzeb transportowych w miastach wymaga 
systematyczne pozyskiwania niezbędnych danych na tematy doty-
czące preferencji i specyfiki zachowań transportowych użytkowni-
ków tego systemu. Zadanie to może być zrealizowane dzięki wyko-
nywanym systematycznym badaniom w zakresie zagadnień przed-
stawionych w tym artykule. 
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Preferences and the evaluation of the functioning  
of the transport system of the road transport in Radom 

This article aims to assess preferences and assessment of 

the functioning of the Transport System in Radom. The as-

sessments were based on direct interview This realized in 

spring and autumn 2016. Among Persons performing his 

movement in the city. Analysis Address Dating Methods for 

ongoing movements. In the last part of the article discusses 

selected aspects of the Transport Assessment system based on 

TOR. Ratings extreme Users of this system. 
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