
19

TransporT miejski i regionalny 03 2021

URSZULA DUDA-WIERTEL
dr inż. Politechnika Krakowska, 
Katedra Systemów Transportowych, 
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, 
e-mail: ududa@pk.edu.pl

Streszczenie: Artykuł w całości poświęcono problematyce ruchu  
generowanego poszukiwaniem wolnego miejsca parkingowego (search 
traffic), pojawiającego się w obszarach z deficytem miejsc parkingowych, 
a którego najczęstszą przyczyną jest duża różnica pomiędzy popytem 
na parkowanie a podażą parkingową. W pracy przedstawiono wyniki 
wnikliwego przeglądu literatury: analizę definicji i interpretacji ruchu 
tego rodzaju, rozważania nad możliwymi czynnikami wpływającymi 
na jego występowanie i parametry oraz strategie realizowania tego 
poszukiwania, przegląd stosowanych za granicą metod badawczych, 
przykładów modelowania oraz stopnia uwzględnienia go w analizach 
różnego rodzaju. Odwołano się do wyników badań ruchu tego rodza-
ju przeprowadzonych w Krakowie, które pokazują możliwy udział  
search traffic w ruchu ogólnym – na tle wyników z miast zagranicznych. 
Zwrócono uwagę na uciążliwość przemieszczeń wykonywanych w ra-
mach search traffic oraz kosztów, które generują.
Słowa kluczowe: ruch generowany poszukiwaniem wolnego miejsca 
parkingowego, parkowanie, polityka parkingowa.

Search traffic w obszarach  
z deficytem miejsc postojowych1

Wprowadzenie
O deficycie miejsc postojowych mówi się często w obsza-
rach śródmiejskich, kiedy z powodu niewystarczającej po-
daży parkingowej, która nie jest w stanie sprostać ciągłe-
mu zapotrzebowaniu, bardzo trudno znaleźć wolne miej-
sce do zaparkowania pojazdu. Zapotrzebowanie to wynika 
w głównej mierze z dużej liczby punktów handlowych, 
usługowych czy innych miejsc użyteczności publicznej ab-
sorbujących ruch samochodów w podróżach zarówno obli-
gatoryjnych, jak i fakultatywnych. Ograniczona przestrzeń 
tych obszarów nie mieści wystarczającej liczby stanowisk 
parkingowych, a te istniejące bardzo często zajmowane są 
przez jeden samochód przez bardzo długi czas. 

Rozwiązania tego problemu poszukuje się na różne spo-
soby, w tym poprzez ogólne zwiększenie liczby lub wymu-
szenie bardziej intensywnego wykorzystania miejsc istnie-
jących tak, aby większa liczba pojazdów w ciągu dnia mogła 
skorzystać z przestrzeni parkingowej. Duży potencjał do-
strzega się także w ograniczeniu dostępu do miejsc parkin-
gowych, co ma spowodować zmniejszenie popytu na par-
kowanie – atrakcyjność przestrzeni ze słabą dostępnością 
miejsc parkingowych jest niska z punktu widzenia użyt-
kownika systemu transportowego realizującego podróż sa-
mochodem. Wyniki badań pokazują, że dostęp do wolnych 
miejsc parkingowych jest istotnym czynnikiem wpływają-
cym na liczbę podróży wykonywanych samochodem do da-
nego obszaru [1], [2]. 

Skutkiem działań mających na celu poprawę dostępno-
ści miejsc parkingowych może być m.in. tzw. ruch wzbu-
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dzony, czyli dodatkowa liczba podróży, które będą wykony-
wane do tych obszarów samochodem, ponieważ zyskają 
one dodatkową liczbę miejsc do parkowania. Osoby, które 
w sytuacji braku miejsc zapewne zrezygnowałyby z podró-
ży, bądź wybrały transport zbiorowy, w sytuacji dobrej do-
stępności parkingowej częściej wybiorą samochód. 
Ograniczenie dostępu do miejsc parkingowych z kolei może 
spowodować zwiększenie ruchu przez search traffic – ruch 
związany wyłącznie z poszukiwaniem miejsca do zaparko-
wania pojazdu. Jest to ruch tworzony przez przemieszcze-
nia kierowców szukających wolnego miejsca postojowego 
przy ulicy, które jest dla nich atrakcyjne z powodu bliskiej 
odległości do punktu docelowego podróży. Ruch ten nie 
jest więc związany z żadną konkretną motywacją, poza zna-
lezieniem wolnego miejsca, co potęguje jego uciążliwość – 
nie byłby wykonywany, gdyby miejsca parkingowe były 
łatwo dostępne. To stwierdzenie prowadzi do założenia, że 
zwiększenie dostępności przestrzeni parkingowej może tak-
że (równolegle do zwiększenia ruchu generowanego więk-
sza rotacją pojazdów oraz pojawieniem się nowych podró-
ży) ograniczyć ruch obserwowany na ulicach, poprzez 
zmniejszenie liczby samochodów przemieszczających się 
wyłącznie w poszukiwaniu wolnego miejsca postojowego. 

Wątpliwości co do optymalnego kierunku działań, jaki 
powinien zostać podjęty w ramach zarządzania systemem 
parkingowym newralgicznych obszarów centrów miast, 
wywołują szerokie dyskusje. Niepewność co do efektów 
rozważanych zmian powoduje, że niezwykle istotnym jest 
prowadzenie badań i analiz parkowania uwzględniających 
wzajemne relacje parametrów parkowania oraz wielkości 
potoków ruchu w sieci drogowo-ulicznej, zwłaszcza w ob-
szarach centrów miast. Ważna jest także świadomość moż-
liwych konsekwencji ingerencji w bieżący sposób funkcjo-
nowania systemu parkingowego. Zagadnienia pojawiania 
się ruchu wzbudzonego, jak również search traffic w polskich 
warunkach funkcjonowania systemów parkingowych miast 
są rzadko podejmowane w literaturze (krajowej). Niniejszy 
artykuł prezentuje szczegółowy przegląd literatury nt. ru-
chu generowanego poszukiwaniem wolnego miejsca par-
kingowego.

Search traffic – informacje podstawowe 
Literatura nie podaje szczegółowej definicji ruchu genero-
wanego poszukiwaniem wolnego miejsca do pozostawienia 
samochodu. W publikacjach zagranicznych ruch ten okre-
ślany jest mianem search traffic lub cruising for parking, przez 
co w języku polskim można spotkać się z określeniami: 
„ruch w poszukiwaniu miejsca postojowego”, „krążenie” 
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w poszukiwaniu wolnego miejsca parkingowego, czy też 
„ruch jałowy”. Kwestie te nie są jednak poruszane w pol-
skiej literaturze naukowej, a podane nazewnictwo pojawia 
się raczej w artykułach technicznych i publicystycznych, 
o tematyce ogólnej, związanej z parkowaniem [3], [4].

Według P. Bartera [5] i D. Shoupa [6] krążenie w poszu-
kiwaniu miejsca postojowego jest powodowane przez zbyt 
dużą rozbieżność cen za parkowanie na parkingach wydzie-
lonych (off-street parking) i miejscach postojowych przy ulicy 
(on-street parking) – podczas gdy ceny na parkingach wy-
dzielonych są wysokie, a postój przy ulicy często bezpłatny. 
Odnosi się to głównie do warunków amerykańskich, gdzie 
liczba parkingów wydzielonych jest duża i dzięki temu (nie 
biorąc pod uwagę stawek za postój) stanowią one alternaty-
wę dla miejsc postojowych przy ulicy. W takim przypadku, 
aby ograniczyć search traffic, wystarczyłoby ustanowić cenę 
za postój przy ulicy na tak wysokim poziomie (w stosunku 
do parkingów wydzielonych), żeby nie było opłacalnym po-
szukiwanie wolnego miejsca przy ulicy – co, w domyśle, 
miałoby wynikać z chęci zaoszczędzenia na kosztach posto-
ju [6]. W warunkach polskich miejsca postojowe przy ulicy 
są o wiele bardziej atrakcyjne w porównaniu z miejscami na 
parkingach wydzielonych. Po pierwsze ze względu na bar-
dziej korzystną dla kierowcy stawkę za postój (w przypad-
ku, gdy parking wydzielony jest parkingiem prywatnym) 
i po drugie – ze względu na bliską odległość punktu doce-
lowego podróży. 

Merytoryczne kwestie związane z ruchem generowa-
nym przez poszukiwanie wolnego miejsca do zaparkowania 
pojazdu w warunkach polskich praktycznie nie były do tej 
pory poruszane w branżowej literaturze krajowej. Nie zi-
dentyfikowano publikacji, która prezentowałaby wyniki 
badań prowadzonych wyłącznie w tym zakresie. Problem 
wpływu parkowania na warunki ruchu w przyległej sieci 
ulicznej pojawia się w publikacjach, ale dotyczy raczej 
wpływu pochodzącego od parkingów wielkopowierzchnio-
wych, zlokalizowanych najczęściej przy dużych generato-
rach ruchu, jak centra handlowe [7], [8] czy też uciążliwo-
ści manewrów parkowania przykrawężnikowego dla ruchu 
pojazdów indywidualnych [9], lub autobusów poruszają-
cych się po wydzielonych pasach autobusowych [10].

Kwestie związane z szeroko pojętą relacją pomiędzy po-
dażą miejsc parkingowych w danym obszarze lub jej zmia-
ną a wielkością potoków ruchu pojazdów indywidualnych 
w sieci tego obszaru są poruszane, ale w sposób dość ogól-
ny. Analizom poddaje się problematykę wpływu dostępno-
ści do infrastruktury parkingowej obszaru na ogólnie roz-
patrywany podział zadań przewozowych, a konkretnie – na 
procentowy udział podróży wykonywanych samochodem 
indywidualnym w liczbie wszystkich podróży wykonywa-
nych do danego obszaru. Liczba dostępnych miejsc postojo-
wych u celu podróży jest jednym z czynników determinują-
cych wybór samochodu jako środka transportu [1], [2], 
[11], tak więc poprawa dostępności do infrastruktury par-
kingowej, poprzez budowę nowych lub lepsze wykorzysta-
nie istniejących miejsc postojowych i parkingów, jest przed-
stawiana jako czynnik wpływający na zwiększenie potoków 

ruchu w analizowanym obszarze. Badania prowadzone 
w tym aspekcie to głównie badania ankietowe, przeprowa-
dzane z użytkownikami systemu transportowego. W ujęciu 
ekonomicznym parkowanie jest traktowane wyłącznie jako 
dodatkowy koszt podróży, przy czym kosztem parkowania 
jest koszt finansowy, ponoszony z tytułu opłaty za godzinę 
postoju w obszarze strefy płatnego parkowania lub na par-
kingu wydzielonym. 

W publikacjach zagranicznych natomiast dyskusje 
związane z ruchem, który generowany jest wyłącznie ko-
niecznością zaparkowania samochodu, pojawiają się częściej 
– właściwie od czasu popularyzacji podróży z wykorzysta-
niem indywidualnego samochodu osobowego. Prawdo-
podobnie pierwsza z prac, w których poruszono kwestię 
pojazdów krążących w poszukiwaniu wolnego miejsca, po-
wstała w 1927 roku [6], [12]. Przeprowadzone wówczas 
badania wykazały, że w dwóch punktach pomiarowych zlo-
kalizowanych w centralnej części Detroit, ruch pojazdów 
poszukujących miejsca do postoju stanowił odpowiednio 
19% i 34%. 

Interpretacja definicji ruchu związanego  
z poszukiwaniem wolnego miejsca parkingowego 
Autorzy literatury zagranicznej zgodnie zwracają uwagę, 
że w obszarach miejskich, gdzie występują liczne problemy 
parkingowe, można zauważyć ruch generowany wyłącznie 
przez poszukiwanie wolnego miejsca parkingowego (search 
traffic). Jest to potwierdzone licznymi badaniami prowa-
dzonymi w tym zakresie, m.in. [6], [13], [14], [15], [16], 
[17], [18], [19]. Problematyka analizowana jest w dwóch 
aspektach: 
1. Z punktu widzenia użytkownika systemu transpor-

towego: kierowcy samochodu, którego celem jest zapar-
kowanie pojazdu; 

2. Z punktu widzenia obserwatora sytuacji ruchowej 
w analizowanej sieci ulicznej – zarządcy ruchu, zarządcy 
strefy płatnego parkowania, pozostałych uczestników 
ruchu. 

Aspekty te różnicują wpływ tego procesu na: w podej-
ściu pierwszym – indywidualne odczucia kierowcy, w po-
dejściu drugim – warunki ruchu w sieci ulicznej obszaru. 

W pierwszym podejściu, gdzie zagadnienie analizowane 
jest z punktu widzenia kierowcy, jako proces poszukiwania 
miejsca postojowego jest traktowany ostatni etap każdej jego 
podróży, która nie kończy się na rezerwowanym lub prywat-
nym (własnym) parkingu [20]. Znalezienie wolnego miejsca 
może okazać się bardzo łatwe i w efekcie praktycznie nieod-
czuwalne bądź też zajmuje określony czas. Rozpatrywana 
jest wówczas odczuwana uciążliwość tego procesu oraz anali-
zowane są czynniki, które mogą mieć wpływ na decyzje kie-
rowcy, związane z realizacją (bądź nie) poszukiwania miejsca 
(akceptowalna długość czasu poświęconego na poszukiwa-
nie, wybierane trasy, warunki podjęcia decyzji o podjęciu po-
szukiwania lub rezygnacji z postoju itd.). Informacje uzyska-
ne w rozważaniach prowadzonych pod tym kątem, analizuje 
się na potrzeby tworzenia modeli behawioralnych, decyzyj-
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nych, uwzględniających indywidualne cechy i przyzwyczaje-
nia kierowców [6], [21], [22], [23]. 

W drugim toku rozważań, w którym search traffic rozpa-
trywany jest z perspektywy zewnętrznego obserwatora, 
pod uwagę brany jest wpływ rzeczywistej liczby pojazdów 
realizujących poszukiwanie miejsca postojowego w danym 
obszarze na warunki ruchu w przyległej sieci ulicznej. Nie 
zdefiniowano jednak dotąd cech ruchu tego rodzaju w jed-
noznaczny sposób tak, aby było możliwym udzielenie od-
powiedzi na pytanie: jak w potoku pojazdów wyróżnić sa-
mochody, które przemieszczają się wyłącznie w celu 
znalezienia miejsca postojowego? 

Autorzy badań terenowych w różny sposób interpretują 
proces poszukiwania miejsca pod względem cech, dzięki 
którym z potoku pojazdów można wyróżnić samochody 
kierowców szukających wolnego stanowiska. W jednym 
z pierwszych badań search traffic, przeprowadzonym w 1927 
roku w Detroit w Stanach Zjednoczonych, podczas zliczania 
pojazdów, jako krążące w poszukiwaniu miejsca zakwalifi-
kowano samochody, które kilkukrotnie przekroczyły wy-
znaczony przekrój ulicy w przyjętych punktach pomiaro-
wych [6]. W innym badaniu przeprowadzonym także 
w Stanach Zjednoczonych w Los Angeles przyjęto, że pojaz-
dem poszukującym miejsca postojowego jest każdy pierw-
szy samochód, który zajmuje zwalniające się właśnie lub już/
jeszcze wolne miejsce postojowe. W tym toku rozumowania 
samochody krążące w poszukiwaniu miejsca, przejeżdżając 
obok stanowiska, które aktualnie się zwalnia lub jest już 
wolne, korzystają z okazji i je zajmują. Pozostali – niezainte-
resowani – przejadą dalej obojętnie. W tym celu osoby pro-
wadzące badanie swoim zachowaniem sugerowały pozosta-
łym kierowcom, że zamierzają zwolnić zajmowane miejsce 
postojowe – obserwując tym samym, ile samochodów prze-
jedzie obok zajętego (jeszcze) przez nich miejsca obojętnie 
oraz który z kolei samochód zatrzyma się w oczekiwaniu na 
zwolnienie miejsca. Na tej podstawie szacowany był udział 
pojazdów krążących w ogólnym potoku pojazdów obserwo-
wanych na danej ulicy [6], [18]. Inne podejście, jako ele-
ment wyróżniający pojazdy poszukujące wolnego miejsca 
postojowego, wskazuje przyjmowaną przez nie prędkość. 
Według I. Benensona, K. Martensa, S. Birfira i N. Levy’ego 
[24], [25] pojazdy te przemieszczają się z prędkością niższą 
niż podczas przejazdu tranzytowego. Według  ich obserwa-
cji prędkość ta wynosi średnio 12 km/h. Z kolei według ba-
dań przeprowadzonych przez D. Shoupa [6] w Los Angeles, 
prędkość pojazdów krążących wynosiła tam średnio 8–10 
mph, co w przeliczeniu na jednostki europejskie daje warto-
ści z przedziału 12,9–16,1 km/h. 

Analizując zagadnienie z punktu widzenia obserwatora 
ruchu, problematycznym jest także zdefiniowanie konkret-
nego momentu rozpoczęcia procesu poszukiwania miejsca 
postojowego. L. Montini i inni [26] definiują ten moment 
w następujący sposób: 
1. Rozpoczęcie poszukiwania miejsca następuje w momen-

cie, kiedy kierowca mija ostateczny cel swojej podróży 
(jedzie w pierwszej kolejności do celu podróży i dopiero 
tam rozpoczyna poszukiwanie); 

2. Rozpoczęcie poszukiwania miejsca następuje w momen-
cie, kiedy kierowca mija pierwsze miejsce parkingowe, 
które mógłby zaakceptować, gdyby było wolne (kie-
rowca jeszcze przed dojazdem do punktu docelowego 
myśli o konieczności zaparkowania samochodu). 

Obie przedstawione definicje mają związek ze znajomo-
ścią obszaru i dostępności przestrzeni parkingowej, która 
się w nim znajduje. Obie także mają swoje słabe strony 
w odniesieniu do analizy procesu z punktu widzenia obser-
watora. Podejście pierwsze, w którym rozpoczęcie poszuki-
wania opiera się na lokalizacji celu podróży, nie uwzględnia 
sytuacji, w której kierowca zna obszar, do którego się udaje, 
spodziewa się (lub niekoniecznie) słabej dostępności miejsc 
parkingowych i rozpoczyna szukanie miejsca jeszcze przed 
dotarciem do punktu docelowego. Drugie podejście jest 
trudne do realizacji w analizach z punktu widzenia obser-
watora, głównie przez silną zależność od indywidualnego 
podejścia kierowcy. 

W związku z opisanymi ograniczeniami rozwiązaniem, 
które stosuje się najczęściej, jest założenie, że kierowca roz-
poczyna poszukiwanie w określonej odległości od miejsca 
celu podróży – jeszcze zanim do niego dojedzie, a następ-
nie, szukając miejsca, zbliża się do punktu docelowego. 
Obszar poszukiwań jest odwzorowany okręgiem (o promie-
niu określającym odległość od miejsca rozpoczęcia poszuki-
wania do punktu docelowego, mierzoną w linii prostej). 
Promień okręgu (odległość, w której rozpoczynają się po-
szukiwania) ustalany jest na podstawie wiedzy ekspertów 
bądź też (najczęściej) w oparciu o wyniki badań empirycz-
nych. 

Przytoczony przykład wskazuje, że proces poszukiwania 
miejsca przebiega w różny sposób, zależnie od przyjętej 
procedury. Podczas poszukiwania miejsca do zaparkowania 
pojazdu kierowca przyjmuje odpowiednią sobie strategię, 
według której realizuje cały proces od momentu podjęcia 
decyzji o zaparkowaniu do momentu zakończenia poszuki-
wania (z lub bez skutku, jakim jest pozostawienie samocho-
du na danym miejscu postojowym). 

Strategie poszukiwania miejsca 
Proces poszukiwania wolnego miejsca rozumiany jest przez 
badaczy na różne sposoby – w różny sposób również kie-
rowcy to poszukiwanie realizują (co znacznie utrudnia 
proces jego identyfikacji z punktu widzenia obserwatora). 
Podsumowując i porządkując strategie wyboru miejsca par-
kowania, a następnie realizowania poszukiwania miejsca 
przy ulicy, należy podkreślić, że: 
1. Wśród różnych możliwości pozostawienia samochodu, 

kierowca ma do wyboru:
•	 miejsce postojowe przy ulicy (on-street parking, miejsce 

przykrawężnikowe), 
•	 miejsce na parkingu wydzielonym (off-street parking), 
•	 miejsce zarezerwowane (dla klientów/mieszkańców/

itp.) oraz 
•	 miejsce poza wyznaczoną powierzchnią parkingową 

(co do zasady – nielegalne). 
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2. Wybór każdego z tych miejsc ma z punktu widzenia 
kierowcy szereg wad i zalet:
•	 miejsce postojowe przy ulicy – z reguły jest płatne, 

zlokalizowane w miarę blisko punktu docelowego 
(bliżej niż miejsce na parkingu wydzielonym, czasem 
bezpośrednio obok celu podroży), 

•	 miejsce na parkingu wydzielonym – z reguły jest 
płatne i często droższe niż miejsce przy ulicy, zlokali-
zowane w dosyć dużej odległości od punktu docelo-
wego, 

•	 miejsce zarezerwowane, w zależności od statusu kie-
rowcy – jest bezpłatne, blisko punktu docelowego 
lub nielegalne, co wiąże się z ewentualnością ponie-
sienia kary, 

•	 miejsce poza wyznaczoną powierzchnią parkingową 
– jest przede wszystkim nielegalne, co wiąże się 
z ewentualnością poniesienia kary. 

3. W pierwszej kolejności kierowca podejmuje decyzję 
o parkowaniu w określonym miejscu (wg jednego 
z czterech wymienionych wariantów) – wybór miejsca 
postojowego przy ulicy jest równoznaczny z koniecz-
nością podjęcia krążenia w celu znalezienia wolnego 
stanowiska. 

4. Podejmując decyzję o pozostawieniu samochodu na 
miejscu przykrawężnikowym, co bardzo często jest 
jednoznaczne z krążeniem w poszukiwaniu tego miej-
sca, kierowca przyjmuje pewną strategię tego poszuki-
wania:
•	 jedzie bezpośrednio do celu podróży i wtedy zaczyna 

szukać miejsca do zaparkowania (krążyć), lub
•	 jeździ (krąży) ulicami, szukając wolnego miejsca jesz-

cze przed osiągnięciem punktu docelowego. 
5. Decyzją kolejnego szczebla jest wybór trasy przejazdu, 

którą realizowane jest poszukiwanie – w zależności od 
wariantu wybranego w poprzednim punkcie kierowca 
najczęściej: 
•	 zatacza coraz większe okręgi wokół punktu docelo-

wego, stopniowo się oddalając [16], lub 
•	 rozpoczyna poszukiwanie w określonej odległości od 

punktu docelowego i, szukając miejsca, przemieszcza 
się jego kierunku, wybierając zawsze ścieżkę najkrót-
szą [24]. 

6. Ostatnim punktem w hierarchii jest zaparkowanie po-
jazdu na znalezionym, wolnym miejscu postojowym, 
rezygnacja z wybranego wcześniej miejsca parkowania 
(decyzja o parkowaniu na parkingu wydzielonym, miej-
scu nielegalnym itd.) lub całkowita rezygnacja z poszu-
kiwania, a tym samym z postoju. 

W tym miejscu należy podkreślić, że pojęcie „poszuki-
wania miejsca parkingowego” w zagranicznych publika-
cjach stosowane jest najczęściej do określenia przemiesz-
czeń w poszukiwaniu wolnego miejsca do zaparkowania 
przy ulicy (krążenia), ale także niejednokrotnie używa się 
go w znaczeniu określającym rozważanie zaparkowania 
w różnych miejscach, w tym przy ulicy, na parkingu wy-
dzielonym, również na miejscu nielegalnym. 

Przegląd stanu badań na temat search traffic 
Według przeprowadzonego przeglądu literatury wnioski 
w kwestiach związanych z ruchem generowanym poszu-
kiwaniem wolnego miejsca parkingowego formułowane 
są albo wprost – na podstawie przeprowadzonych badań 
empirycznych, albo na podstawie modeli analitycznych 
i wyników symulacji procesu parkowania (który obejmuje 
– bądź nie – także etap wyszukiwania wolnego miejsca). 
J. Cao i M. Menendez [27] wprowadziły prosty podział, 
wyodrębniający trzy podejścia wykorzystywane w szaco-
waniu parametrów związanych z parkowaniem: podejście 
empiryczne, analityczne i z użyciem narzędzi symulacyj-
nych opartych na modelowaniu agentowym. Nie określono 
jednoznacznie, które z podejść jest bardziej adekwatne – 
każde z nich ma swoje ograniczenia. Według R. Arnotta  
i P. Wiliamsa [28] oraz J. Cao i M. Menendez [27] głów-
nym ograniczeniem bazowania wyłącznie na wynikach 
badań empirycznych są przede wszystkim trudności meto-
dyczne, a w szczególności: 

•	 niemożliwość dokładnego odróżnienia pojazdów po-
szukujących wolnego miejsca postojowego od innych 
uczestników ruchu – co już na wstępie jest przyczyną 
błędnych interpretacji wyników – bądź też 

•	 silna zależność od lokalnych uwarunkowań, które 
trudno uogólnić. 

W innych pracach pod dyskusję poddano rozważania 
teoretyczne ze względu na złożoną naturę zjawiska oraz 
jego silną zależność od indywidualnego postrzegania kie-
rowcy [17]. 

Badania empiryczne – pomiary ruchu
Analogicznie do podejścia i definicji, również badania ru-
chu generowanego przez poszukiwanie wolnego miejsca 
parkingowego prowadzone są w kilku wersjach: 

•	 Przede wszystkim, są to wywiady prowadzone 
bezpośrednio z kierowcami samochodów w dwóch 
wariantach: badane są zagadnienia związane z za-
chowaniami kierowców, dotyczącymi parkowania 
pojazdu (najczęściej przyjmowana strategia poszu-
kiwania miejsca postojowego, zmiany przyjmowa-
nej strategii w zależności od charakteru bieżącej po-
dróży, sposób wykorzystania różnego rodzaju 
informacji dotyczących sytuacji parkingowej w ob-
szarze docelowym, skłonność do pozostawiania po-
jazdu na miejscach o ograniczonej dostępności, np. 
zarezerwowanych dla mieszkańców czy osób niepeł-
nosprawnych) oraz pozyskiwanie danych dotyczą-
cych ostatnio wykonanych podróży [6], [16], [17], 
[29], [30], [31]. 

•	 Drugi typ badań polega na obserwacjach ruchu 
w sieci, z próbą wyróżnienia pojazdów krążących – 
dążą one do określenia wielkości i parametrów tego 
rodzaju ruchu – jego udziału w ruchu ogólnym, cha-
rakterystyk wykonywanych podróży (stracony czas, 
przebyty dystans itp.) [6], [12], [32], [33] 
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Metodyka prowadzonych badań, w zależności od przy-
jętego źródła informacji, przybiera różne formy. W obsza-
rze dotyczącym zachowań kierowców oraz ich subiektyw-
nej relacji z etapu podróży będącego poszukiwaniem 
miejsca postojowego prowadzi się: 

•	 badania ankietowe z kierowcami, przeprowadzane 
najczęściej tuż po zakończeniu podróży (na miejscu 
postojowym lub parkingu) lub za pośrednictwem 
tzw. dzienniczków podróży;

•	 badania z wykorzystaniem techniki wideoreje-
stracji, z kamerami umieszczonymi wewnątrz pojaz-
du – dzięki kamerom rejestrującym zachowania kie-
rowców (ich gesty, ruchy, mimikę) podejmuje się 
próbę ustalenia momentu rozpoczęcia poszukiwania 
miejsca do zaparkowania [23]; 

•	 badania wykorzystujące symulatory komputerowe 
– uczestnicy biorący udział w badaniu mają za zadanie 
zaparkować samochód i dotrzeć do określonego celu 
podróży, a poszukiwanie miejsca odbywa się w dokład-
nie odwzorowanej wirtualnej rzeczywistości, z zakodo-
wanymi atrybutami odpowiadającymi realnym uwa-
runkowaniom określonego obszaru analizy (parametry 
ulicy, pojazdów, uwarunkowania parkingowe, otocze-
nie). Ich zachowania i podejmowane decyzje są reje-
strowane, a na ich podstawie wyciągane są wnioski 
dotyczące zachowań kierowców związanych z proce-
sem parkowania pojazdów [19], [24]. 

W obszarze dotyczącym parametrów podróży związanej 
z poszukiwaniem wolnego stanowiska do zaparkowania 
pojazdu prowadzi się [6], [19], [20], [21], [36]:

•	 śledzenie pojazdów – metoda polegająca na śledze-
niu losowo wybranych pojazdów od momentu poja-
wienia się ich w badanym obszarze do momentu za-
parkowania pojazdu; 

•	 obserwacje w poligonie badawczym – badania po-
dróży pojazdów za pomocą kamer wideo rejestrują-
cych ruch pojazdów z powietrza (drony); 

•	 badanie polegające na rejestrowaniu i dopasowywa-
niu numerów tablic rejestracyjnych pojazdów, poja-
wiających się w kolejnych punktach pomiarowych; 

•	 park-and-visit – badania polegające na kilkukrot-
nych przejazdach z zadanego punktu źródłowego do 
zadanego punktu docelowego z jednoczesnym reje-
strowaniem przebytej odległości, czasu poszukiwania 
miejsca postojowego, czasu dojścia do ostatecznego 
celu podróży; 

•	 obserwacje pojazdów kolejno zajmujących zwolnio-
ne miejsce postojowe; 

•	 wykorzystanie urządzeń GPS do śledzenia i reje-
strowania parametrów podróży pojazdów. 

Najistotniejsze informacje, które są możliwe do uzyska-
nia z zastosowaniem wymienionych metod pomiaru, to: 

•	 czas tracony na poszukiwanie miejsca postojowego; 
•	 udział pojazdów poszukujących miejsca postojowego 

w ruchu ogólnym; 

•	 odległość pokonana w wyniku poszukiwania miejsca 
postojowego; 

•	 maksymalna akceptowalna odległość pozostawienia 
zaparkowanego samochodu w stosunku do punktu 
docelowego podróży; 

•	 odległość (od punktu docelowego) miejsca rozpoczę-
cia poszukiwania miejsca postojowego; 

•	 czas, po którym kierowca rezygnuje z poszukiwania 
miejsca przy ulicy i udaje się na parking wydzielony;

•	 czas, po którym kierowca rezygnuje z danego punktu 
docelowego z powodu niemożliwości zaparkowania 
pojazdu; 

•	 czynniki, które powodują, że kierowca decyduje się 
na poszukiwanie miejsca postojowego przy ulicy (lub 
na parkingu wydzielonym). 

Najważniejsze z nich (najczęściej badane) to czas traco-
ny na poszukiwanie miejsca postojowego oraz udział  
pojazdów poszukujących miejsca postojowego w ruchu 
ogólnym. 

Wraz z rozwojem nauki i techniki do analiz search traffic 
stosowane są coraz bardziej zaawansowane narzędzia, wy-
korzystujące techniki m.in. geokodowania, lokalizowania 
oraz szeroko pojętej symulacji komputerowej. Nie wskaza-
no dotychczas metody, która w kwestii badań nad ruchem 
generowanym przez poszukiwanie wolnego miejsca byłaby 
najbardziej odpowiednia – każda z nich ma swoje wady i ogra-
niczenia. 

Najistotniejszą determinantą wyboru danej metody po-
miaru ruchu generowanego poszukiwaniem miejsca do za-
parkowania wydaje się być oczekiwany efekt badania. 
Dodatkowo pod uwagę należy brać koszt oraz niedokład-
ność otrzymywanych wyników powodowane przez dobraną 
metodę – np. jeden z najważniejszych wskaźników bada-
nych w ramach search traffic, którym jest czas tracony na 
poszukiwanie wolnego miejsca postojowego, może być ba-
dany za pomocą ankietowania lub obserwacji pojazdów 
przemieszczających się w sieci ulicznej danego obszaru. 
W przypadku obu tych metod wyniki obarczone są błędem 
wynikającym odpowiednio z: 

•	 w badaniu ankietowym – subiektywnej oceny czasu 
krążenia przez kierowcę samochodu (badania dowo-
dzą, że długość czasu traconego odczuwana przez 
użytkowników systemu transportowego w niekom-
fortowych dla niego warunkach jest przeszacowywa-
na w stosunku do straty realnej [37]. Dodatkowo 
kierowca niespodziewający się pytania o czas szuka-
nia miejsca nie rejestruje go w świadomości, co może 
zaburzyć racjonalną ocenę długości tego czasu), 

•	 w badaniu polegającym na obserwacji – nieznanego 
momentu rozpoczęcia poszukiwania wolnego miejsca 
parkingowego przez kierowcę samochodu. 

W przypadku badań obserwacyjnych dodatkowym 
utrudnieniem jest wspomniana wcześniej trudność w wyróż-
nieniu wśród pojazdów przemieszczających się w sieci ulicz-
nej obszaru samochodów, które poszukują wolnego miejsca 
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do zaparkowania. Udział w ruchu tych pojazdów nie jest na-
tomiast możliwy do uzyskania z badań ankietowych. Te z ko-
lei są natomiast jedynym źródłem wiedzy o indywidualnych 
wyborach użytkowników systemu transportowego.

Modele procesów parkowania 
Według przytoczonego wcześniej przez J. Cao i M. Mendeza 
prostego wyszczególnienia podejść do analizowania procesu 
parkowania i poszukiwania wolnego miejsca parkingowe-
go [27], poza podejściem empirycznym, wyróżnić moż-
na także metody modelowania tego procesu: analityczne 
i symulacyjne. Literatura podaje wiele różnych zestawień 
opisujących podejścia do modelowania tego zagadnienia. 
Najbardziej szczegółowy ich opis udostępnia W. Young 
[38]. Porządkuje on wszystkie kwestie związane z analizą 
procesu parkowania w różnym ujęciu skali sieci transporto-
wej, a także podkreśla różnorodność podejść do analizy tego 
zagadnienia. W sposób szczególny na wybrane trzy podej-
ścia, spośród wszystkich opisanych przez W. Younga [38], 
zwracają uwagę F. Laurent i H. Boujnah [39]. Wyróżniają 
oni następujące zestawienie: 

•	 modele wyboru konkretnego rodzaju parkingu [21], 
•	 modele wyboru parkingu, rozpatrywane w kontek-

ście wyboru trasy dojazdu do niego, co w efekcie 
przekłada się na obciążenie sieci ulicznej obszaru 
[40], [41], oraz 

•	 modele skupiające uwagę na etapie krążenia w poszu-
kiwaniu wolnego miejsca postojowego [24], [42]. 

Można zauważyć, że podział ten wyróżnia poszczególne, 
najistotniejsze etapy podróży wykonywanej samochodem 
(związane z parkowaniem): decyzja o miejscu (sposobie) 
parkowania, wybór trasy z punktu źródłowego do miejsca 
parkowania i poszukiwanie w sytuacji braku wolnych sta-
nowisk. Warto zauważyć, że ujęcie pierwsze to ujęcie raczej 
behawioralne, skupiające się na indywidualnych decyzjach 
użytkownika, a tylko drugi i trzeci sposób analizowania 
procesu parkowania wyróżnia poszukiwanie wolnego miej-
sca jako osobny element analizy. Tylko w trzecim jest on 
elementem dominującym. 

Analizując to zestawienie, należy podkreślić, że opraco-
wane dotąd modele parkowania często nakierowane są na 
jeden z wymienionych obszarów, ale równocześnie, pośred-
nio lub bezpośrednio, dotykają także innych problemów. 
Jest to spowodowane złożonością procesu parkowania i jego 
zależnością od czynników indywidualnych, ale także prze-
strzennych. W efekcie trudno jest jednoznacznie zakwalifi-
kować konkretny model do jednej z wymienionych katego-
rii. W związku z tym, biorąc równocześnie pod uwagę 
przytoczony podział tematyczny, rozwijane do tej pory mo-
dele procesu parkowania porządkować można wg innego 
schematu, zaproponowanego przez K. Martensa, I. Bene n-
sona i S. Birfira [44]. Podział ten grupuje modele w katego-
riach związanych ze sposobem prowadzenia analizy zagad-
nienia. 

Pierwsza grupa to modele matematyczne, oparte albo 
na preferencjach kierowców (ustalanych podczas badań 

empirycznych) – które następnie przekładane są na ich 
decyzje podejmowane podczas parkowania albo bazujące 
na ekonomicznej opłacalności skutków decyzji podejmo-
wanych przez kierowców. Druga grupa to modele siecio-
we – realizowane w dokładnie odwzorowanym prze-
strzennie obszarze analizy: podaż jest odzwierciedlona 
siecią ulic, powierzchnią parkingową oraz zabudową o kon-
kretnej funkcji. Każdemu ze zdefiniowanych elementów 
przypisywane są atrybuty: ulicom przypisuje się pewną 
przepustowość, określa się dozwoloną prędkość jazdy itp. 
Miejsca postojowe w konkretnej liczbie mogą być usytu-
owane przy ulicy (on-street parking) lub poza nią w formie 
parkingów wydzielonych (off-street parking). Często przy-
pisywane są im również reguły określające różne ograni-
czenia postoju: czasowe, dla rozmaitych pojazdów – np. 
elektrycznych, dla mieszkańców, klientów oraz konkretną 
cenę za godzinę postoju lub jej brak. Zabudowa ma okre-
śloną funkcję i powierzchnię. Przypisuje się jej odpowied-
nią liczbę osób mieszkających w niej, bądź liczbę pracują-
cych pracowników, czy odwiedzających klientów, wg 
pełnionej funkcji. Popyt na parkowanie wyrażony jest po-
pulacją kierowców o określonych wzorcach zachowań. Na 
podstawie wszystkich zdefiniowanych parametrów sieci, 
w kolejnych krokach prowadzona jest symulacja procesów 
parkowania. 

Analizując podział przyjęty przez K. Martensa, I. Benen-
sona i S. Birfira [44], należy uzupełnić opis obydwu wyróż-
nionych grup modeli parkowania. Grupa modeli niewyma-
gających przestrzennego odwzorowania sieci transportowej 
dzielona jest na modele natury statycznej i dynamicznej. 
Modele sieciowe z kolei, ze względu na zakres analizowanej 
przestrzeni, można podzielić na: 

•	 modele w skali mikro – ograniczające analizę do wy-
cinka sieci ulicznej i skupiające uwagę na samym pro-
cesie parkowania [24], [45], [46], [47],

•	 modele w skali makro – gdzie w obszar analizy wcho-
dzi często całe miasto, a analizie poddawany jest ruch 
pojazdów w szerszym przedziale czasowym. Pod 
uwagę brane są wszystkie podróże uczestników ruchu 
odbywane w ciągu dnia, często realizowane różnymi 
środkami transportu, a parkowanie jest elementem 
towarzyszącym realizowaniu podróży samochodem 
[42], [48], [49], [50]. 

Biorąc pod uwagę narzędzie, za pomocą którego dany 
model można aplikować, podział jest następujący: 

•	 modele tworzone od podstaw jako osobne, dedyko-
wane aplikacje [24], [42], [44], [46], [51], oraz 

•	 modele będące rozwinięciem istniejących, wieloza-
daniowych narzędzi do symulowania ruchu [48], 
[50]. 

Analizując zakres merytoryczny symulacji, wprowadzić 
należy również podział na: 

•	 modele, w których analizowany jest cały proces par-
kowania, wraz z procesem poszukiwania miejsca po-
stojowego – w efekcie możliwe jest ustalenie związa-
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nych z tym parametrów, np. czasu traconego na to 
poszukiwanie (nie we wszystkich tworzonych mode-
lach proces parkowania uwzględniany jest komplek-
sowo, włącznie z procesem poszukiwania wolnego 
miejsca do zaparkowania) [24], [42] oraz 

•	 modele, w których proces parkowania ogranicza się 
jedynie do wyboru miejsca postojowego, często 
w różnych wariantach: płatnego lub bezpłatnego, 
przy ulicy lub na parkingu wydzielonym itp. [50]. 

Analizując opublikowane prace w tym zakresie, należy 
zauważyć, że wśród modeli sieciowych wyróżnić można za-
równo takie, w których sieć ulic obszaru, zabudowania i po-
daż parkingowa są odwzorowane schematycznie lub takie, 
w których odwzorowanie to jest zrealizowane na bardzo 
wysokim poziomie szczegółowości. Często w tym celu wy-
korzystuje się Systemy Informacji Geograficznej (ang. 
Geographical Information Systems – GIS), a same modele two-
rzone są w formie aplikacji – dedykowanych programów do 
symulacji komputerowych. 

Istota prowadzenia badań nad search traffic – podsumowanie
W Polsce do tej pory nie prowadzono badań nad ruchem 
generowanym poszukiwaniem wolnego miejsca do parko-
wania. Pierwsze badania zostały zrealizowane w ramach 
pracy doktorskiej [52]. Ich pierwsze wyniki, wskazujące 
szacowny udział search traffic w ruchu ogólnym obszaru 
śródmieścia Krakowa (rejon ul. Szlak), a także wyniki ba-
dań ankietowych z kierowcami parkującymi w tym ob-
szarze na miejscach przy ulicy opisano w artykule [53]. 
Zestawiono w nim również wyniki badań prowadzonych 
za granicą. Zestawienie to, wraz z wynikami z Krakowa, 
wskazuje, że szacowana wielkość search traffic może być 
bardzo zróżnicowana. W Krakowie udział przemieszczeń 
w poszukiwaniu miejsca parkingowego w ruchu ogólnym 
oscylował w dniu badania w okolicach 8–10%, podczas 
gdy wyniki z innych miast (zagranicznych) wskazywały 
udział sięgający nawet 70%. Od samej wielkości tego 
ruchu bardziej jednak istotne są koszty, które generuje. 
Są one ponoszone zarówno przez samego kierowcę, jak 
również pozostałych uczestników ruchu, którzy odczu-
wają skutki zatłoczenia wywołanego m.in. zwiększeniem 
liczby pojazdów poszukujących wolnego miejsca do za-
parkowania. Artykuł [53] podaje szacunkowe koszty we-
wnętrzne oraz zewnętrzne generowane przez search traffic, 
oszacowane na podstawie wyników uzyskanych z badania 
search traffic przeprowadzonego w Krakowie. Pomimo że 
są to koszty szacunkowe, określone przy pewnych założe-
niach, dobrze pokazują poziom strat ponoszonych na sku-
tek tych przemieszczeń – szczególnie przeliczając kosz-
ty jednostkowe na wszystkich użytkowników systemu 
transportowego w skali roboczego tygodnia, miesiąca lub 
roku. Wskazują także skalę oszczędności, którą można 
osiągnąć, eliminując lub choćby zmniejszając liczbę samo-
chodów przemieszczających się tylko i wyłącznie w celu 
znalezienia wolnego miejsca parkingowego po ulicach 
śródmieścia. 

Poruszenie tematyki ruchu generowanego poszukiwa-
niem wolnego miejsca parkingowego odgrywa istotna rolę 
w odpowiedzi na pytanie o pożądany kierunek prowadze-
nia polityki parkingowej obszarów śródmieścia – w sytu-
acji, gdy wciąż nie wiadomo, czy ograniczenie dostępu do 
miejsc postojowych zmniejszy atrakcyjność tych obszarów 
pod kątem podróży samochodem, czy, przeciwnie, spowo-
duje wzrost ruchu pojazdów przez zjawisko poszukiwania 
wolnego miejsca parkingowego. Świadomość możliwych 
konsekwencji różnego rodzaju ingerencji w bieżący sposób 
funkcjonowania systemu parkingowego pozwala na lepsze 
planowanie i niejednokrotnie zwiększa szanse na powodze-
nie zamierzonych działań.
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