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STRESZCZENIE 

 

Model wielokryterialnego wspomagania decyzji w planowaniu rozwoju infrastruktury 

transportowej z uwzględnieniem aspektów zagospodarowania przestrzennego 

 

Rozważania dotyczące rozwoju infrastruktury transportowej wskazują na planowanie jako jego 

najistotniejszy aspekt. Planowanie polega na określaniu ram działania ukierunkowanego na osiąganie 

konkretnych celów rozwojowych. Tak istotne funkcje planowania, a jednocześnie jego złożoność, 

wskazują na potrzebę poszukiwania rozwiązań z zakresu wspomagania decyzji. Jako główne 

paradygmaty rozwoju współczesnego świata określone zostały zrównoważony rozwój oraz jakość życia 

mieszkańców. Negatywne konsekwencje błędnych decyzji w planowaniu rozwoju infrastruktury 

transportowej, ze względu na istotny wpływ systemu transportowego na otoczenie, mogą obejmować 

szereg skutków.  

W zakresie planowania rozwoju infrastruktury transportu urzeczywistnianie planów odbywa się 

poprzez przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych tj. projektów budowy, rozbudowy 

i przebudowy infrastruktury transportowej. Kluczową kwestią planowania jest zatem wybieranie 

do realizacji tych projektów infrastrukturalnych, które będą przyczyniały się do osiągania celów 

rozwojowych. Z przeglądu literatury i własnych doświadczeń zawodowych autora wynika, 

że w warunkach polskich w toku wyboru projektów infrastrukturalnych praktycznie nie stosuje się 

metod pozwalających na ocenę stopnia zgodności projektów z określonymi celami strategicznymi.  

Mając na uwadze problem badawczy, w pierwszej części rozprawy zarysowano tematykę pracy, 

dokonano krytycznego przeglądu literatury oraz aktów normatywnych. Na tej podstawie, oraz 

uwzględniając doświadczenia zawodowe autora związane z planowaniem rozwoju infrastruktury, 

określono tezę, cel i cele szczegółowe w zakresie opracowania wielokryterialnego modelu wspomagania 

decyzji opartego o logikę rozmytą. Następnie model zaimplementowano w środowisku MATLAB 

w celu umożliwienia praktycznego zastosowania do planowania rozwoju infrastruktury transportowej 

z uwzględnieniem aspektów zagospodarowania przestrzennego.  

Szczegółowo omówiono wybrane metody wielokryterialnego wspomagania decyzji wskazując 

na logikę rozmytą jako narzędzie przydatne do wyboru projektów z zakresu planowania rozwoju 

infrastruktury transportowej. Następnie sformułowano kryteria, które w modelu wykorzystano jako 

zmienne lingwistyczne. 

W drugiej części rozprawy przedstawiono model wspomagania decyzji oparty o logikę rozmytą, 

procedurę metody do planowania rozwoju infrastruktury transportu, implementację komputerową 

modelu oraz jego weryfikację na danych rzeczywistych. Ważnym elementem tej części rozprawy jest 

opracowany model oparty o logikę rozmytą obejmujący strukturę, zdefiniowane zmienne lingwistyczne 

odpowiadające kryteriom decyzyjnym, funkcje przynależności oraz reguły wnioskowania, i wskaźniki 

jakości rozwiązania. Przedstawiono procedurę metody uzupełnioną o odpowiednie algorytmy. 

Wyczerpująco opisano implementację modelu w środowisku MATLAB. 

W celu weryfikacji modelu wspomagania decyzji, praktycznie zastosowano go do oceny grupy 

projektów w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy infrastruktury kolejowej i drogowej. Rozprawę 

kończą wnioski z przeprowadzonych rozważań wskazujące na osiągnięcie zakładanych celów rozprawy. 

Wskazano także możliwe kierunki dalszych badań.  

 

Słowa kluczowe: infrastruktura transportu, logika rozmyta, planowanie rozwoju, polityka rozwoju, 

wspomaganie decyzji, MCDA   
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ABSTRACT 

 

Multiple-criteria decision-making support model 

for transport infrastructure planning with consideration of land use 

 

Current deliberations on transport infrastructure development emphasize the planning process 

as its most crucial element. Infrastructure planning involves defining the framework for actions oriented 

on achieving specific developmental goals. Such important role of planning, as well as its complexity, 

imply the increasing need for solutions in decision-making support. Since sustainability and life quality 

improvement are currently considered as major goals of modern land use development, negative 

consequences of incorrect decisions in transport infrastructure planning could implicate a wide array 

of impacts on the society and environment. 

In the area of transport infrastructure development, plans are employed through preparation and 

implementation of infrastructure projects, i.e. construction, expansion and modernization 

of the infrastructure. Therefore, the process of planning should be oriented on selecting solutions leading 

to the accomplishment of aforementioned land use development goals. In Poland, there is a very little 

use of methods evaluating the compatibility of infrastructure projects with these goals, as indicated 

by the literature and author’s own professional experience. 

Aiming to address these gaps, the thesis begins with an outline of the research area, including 

a review of literature and normative acts, which combined with the author’s experience in infrastructure 

planning, serve as the basis for defining the research problem, and for stating the thesis’ major objective 

and specific goals in the terms of multiple-criteria decision-making support model, based on fuzzy logic. 

Next, the model is executed within the MATLAB environment and adapted for practical implementation 

in transport infrastructure development with consideration of land use aspects. Multiple-criteria methods 

were described in detail, indicating fuzzy logic as a useful tool for evaluating transport infrastructure 

development projects. Next, decision-making criteria, applied in the model as linguistic variables, were 

specified. 

The second part of the thesis presents the developed decision-making support model based 

on fuzzy logic, explains the methods used by the model for infrastructure planning, and discusses 

computer implementation of the model and its validation based on real-life data. The developed model 

contains a structure along with defined linguistic variables reflecting the decision-making criteria; also, 

it includes membership functions, application rules as well as solution quality indicators. This section 

also defines the methodological procedure, including specific algorithms. The discussion also includes 

a comprehensive description of the model implementation in MATLAB environment. 

For verification purposes, the decision support model was applied in several real-life project 

evaluation cases, including a variety of projects in construction, development, and renovation of rail and 

road infrastructure. The thesis is concluded with implications indicating the accomplishment of its stated 

research goals. Directions for further research are also outlined. 

 

Keywords: transport infrastructure, fuzzy logic, development planning, development policy, decision 

support, MCDA 
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WSTĘP 

 

Transport jako kompleksowy system usługowy służy zaspokajaniu popytu 

na przemieszczanie osób i towarów. Popyt ten jest zaś pochodną chęci ludzi do zaspokajania 

swoich potrzeb życiowych [85, 159, 233]. W swoim głównym przesłaniu transport jest 

kluczowym elementem funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Umożliwia bowiem 

wzajemne interakcje i wymianę dóbr między osobami i podmiotami gospodarczymi [233]. 

Historycznie powstanie i rozwój transportu kolejowego w XIX wieku pozwoliły 

na znaczne zwiększenie zasięgu transportu oraz wolumenu przewozów, zaś notowany na drugą 

połowę XX wieku dynamiczny rozwój transportu drogowego skutkował upowszechnieniem 

dostępu do transportu, również indywidualnego. Autorzy pracy [159] zauważają natomiast, 

że początek XXI wieku, to okres silnej globalizacji i znacznego rozwoju technik 

telekomunikacyjnych o dużej przepustowości i relatywnie niskich kosztach. Oba te zjawiska 

wykazują synergię, zaś autorzy odnotowują ich potencjalnie istotny wpływ na transport i jego 

planowanie. Zjawisko to wyraża się z jednej strony w znacznym wpływie dobrej infrastruktury 

transportowej na budowanie silniejszej pozycji konkurencyjnej gospodarki narodowej, 

z drugiej zaś strony – w możliwym obniżeniu potrzeb transportowych poprzez ich zastępcze 

zaspokojenie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.  

Zmieniające się otoczenie transportu wymaga od niego nieustannego dostosowywania 

do potrzeb, których charakter zmienia się w czasie. Proces ten można nazwać rozwojem 

transportu, czyli przechodzeniem do form doskonalszych. Jego efektywne prowadzenie 

wymaga planowania tj. określania celów, które należy osiągnąć oraz metod ich osiągania. 

Istnieje szeroki konsensus, co do celów współczesnego rozwoju. Do głównych 

paradygmatów rozwoju zalicza się zrównoważony rozwój oraz jakość życia. Cele 

te korespondują z głównymi problemami transportu, za które autorzy prac [85, 159] uważają: 

− kongestię i opóźnienia, 

− zanieczyszczenie środowiska, 

− wypadki komunikacyjne, 

− deficyty finansowe, 

− obszary wykluczenia transportowego. 

Rozważania te sprowadzają się do ogólnej konstatacji, iż istniejące systemy transportowe 

pozbawione właściwie zaplanowanego rozwoju nie są w stanie sprostać zmieniającym się 
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(w szczególności rosnącym) wymaganiom klientów [85, 159]. Nadto autorzy zauważają, 

że problemy te są, w zasadzie, niezmienne w czasie. Stałość głównych wyzwań transportu 

wskazuje na to, że planowanie jego rozwoju jest zagadnieniem złożonym. Jako główne 

problemy decyzyjne w transporcie definiuje się [84] (rys. 1): 

− problem dystrybucji potoków ruchu na poszczególne elementy sieci transportowej; 

problematyka ta uwzględnia także różnice techniczne i przestrzenne pomiędzy 

infrastrukturą poszczególnych gałęzi transportu, 

− problemy dostosowania składników infrastruktury transportowej do realizacji 

zgłaszanego zapotrzebowania na przewozy, z uwzględnieniem dostępności pojazdów 

danej gałęzi transportu, 

− problem przestrzennego kształtowania sieci transportowej, z uwzględnieniem 

lokalizacji infrastruktury punktowej, 

− problemy doboru wyposażenia technologicznego obiektów transportowych, 

− problemy minimalizacji czasu realizacji usługi transportowej, zagadnienia 

marszrutyzacji i harmonogramowania, 

− problemy oceny wielokryterialnej dostosowania infrastruktury transportowej 

do realizacji zadań przewozowych, 

− problemy wyboru wariantu budowy, rozbudowy lub przebudowy infrastruktury 

transportowej. 

 

 

Rys. 1 Problemy decyzyjne w transporcie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [84] 
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Problemy decyzyjne w transporcie związane z budową, rozbudową i przebudową 

infrastruktury transportu obejmują szereg zagadnień związanych z prognozowaniem 

i planowaniem realizacji zadań przewozowych oraz uwarunkowaniami techniczno-

eksploatacyjnymi ich realizacji [13, 84, 85, 137, 159, 203, 233]. Trzeba jednak pamiętać, 

że system transportowy, ze względu na swoją skalę, obejmuje także liczne interakcje 

z otoczeniem, przez które on i otoczenie na siebie wzajemnie oddziałują. Oddziaływania mogą 

przyjmować różny charakter, jednak w literaturze dostrzega się tendencję do zgrupowania 

ich następująco [3, 120, 233]: 

− oddziaływania społeczne, 

− oddziaływania na środowisko, 

− oddziaływania gospodarcze. 

Z tego punktu widzenia proces planowania jest momentem, w którym oddziaływania 

te mogą być ujawnione, a następnie ocenione w odniesieniu do celów rozwojowych. W krajach 

rozwiniętych problemy decyzyjne koncentrują się na rozstrzyganiu pomiędzy zaspokojeniem 

rosnących potrzeb transportowych jednych a negatywnym wpływem projektów 

infrastrukturalnych na jakość życia innych mieszkańców [159]. 

Jest to proces złożony, który dla zachowania porównywalności i obiektywizmu wymaga 

precyzyjnego zdefiniowania. Jak wynika z przeglądu literatury i doświadczeń zawodowych 

autora, w Polsce, w obszarze strategicznego planowania rozwoju infrastruktury, nie są obecnie 

kompleksowo stosowane metody wspomagania decyzji [107, 138, 139, 142, 146, 149, 172]. 

W związku z powyższym, celem niniejszej rozprawy stało się opracowanie 

wielokryterialnego modelu wspomagania decyzji opartego o logikę rozmytą 

i zaimplementowanego w środowisku MATLAB dla potrzeb planowania rozwoju 

infrastruktury transportowej z uwzględnieniem aspektów zagospodarowania przestrzennego. 

Ogół badań przeprowadzonych w tej rozprawie schematycznie zaprezentowano na rys. 2, 

zaś bardziej szczegółowy opis zawarto w podrozdziale 2.2. 

W pierwszym rozdziale rozprawy zarysowano główny problem badawczy oraz 

zdefiniowano kluczowe pojęcia stosowane w rozprawie. Następnie zaprezentowano wyniki 

przeglądu literatury. Drugi rozdział rozprawy koncentruje się na problemie badawczym 

poprzez sformułowanie tezy oraz celu głównego i celów szczegółowych. Rozdział trzeci 

koncentruje się na szczegółowym przedstawieniu metod wspomagania decyzji oraz możliwości 

aplikacji do rozwiązania zdefiniowanego problemu badawczego. W rozdziale czwartym 

przedstawiono i omówiono kryteria podejmowania decyzji w planowaniu rozwoju 
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infrastruktury transportowej. Rozdział piąty poświęcono przedstawieniu autorskiego modelu 

wspomagania decyzji w planowaniu rozwoju infrastruktury transportowej. Rozdział szósty 

przedstawia procedurę metody planowania rozwoju infrastruktury transportowej 

z zastosowaniem modelu zaproponowanego w rozdziale piątym. Następnie w rozdziale 

siódmym dokonano implementacji komputerowej modelu w oparciu o środowisko MATLAB 

Fuzzy Logic Toolbox. Zaś w rozdziale ósmym zastosowano w praktyce autorski model 

do oceny i szeregowania projektów budowy, rozbudowy i przebudowy infrastruktury kolejowej 

i drogowej. Rozprawę zakończono podsumowaniem w rozdziale dziewiątym. 

Rys. 2 Ogólny schemat przeprowadzonych badań 

Źródło: opracowanie własne 
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Obszar prowadzonych badań dotyczący systemu transportu jest niezwykle rozległy, 

zarówno geograficznie, jak i merytorycznie. Z punktu widzenia niniejszej rozprawy istotne jest 

wyznaczenie takiego obszaru, dla którego możliwe będzie, przy racjonalnych środkach, 

zaproponowanie modelu wspomagania decyzji w planowaniu rozwoju infrastruktury. Zasadne 

jest poszukiwanie granic zakresu pracy w odniesieniu do uznanej w literaturze systematyki 

transportu, zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym. 

W układzie pionowym najbardziej odpowiedni będzie podział pod względem gałęzi 

transportu, ze względu na to, iż przypisane są im charakterystyczne rozwiązania 

infrastrukturalne. Pod względem poziomym przyjęty zostaje podział wg kryterium obszaru 

działania jako korespondujący z klasyfikacją stosowaną w planowaniu przestrzennym [215]. 

Mając na uwadze, iż w relacjach międzykontynentalnych, poza relacjami 

euroazjatyckimi, w zasadzie trudno mówić o występowaniu klasycznie rozumianej 

infrastruktury liniowej, nie ma też potrzeby jej planowania. Natomiast w skali kontynentalnej, 

tj. europejskiej, planowanie przyjmuje zasadniczo charakter procesu polityczno-legislacyjnego 

i obejmuje koordynację planów poszczególnych państw [180]. Ze względu na fakt, iż większość 

państw europejskich należy do Unii Europejskiej, platformą planowania i określania kierunków 

rozwoju infrastruktury jest Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T) [180]. Nadto niektóre 

państwa, mimo braku członkostwa w Unii Europejskiej ściśle uczestniczą w tym procesie 

(np. Szwajcaria i Norwegia). Planowanie rozwoju infrastruktury pozostaje zatem w gestii 

państw członkowskich Unii Europejskiej, które swobodnie decydują zarówno o ustroju procesu 

planowania, jak i samych kierunkach rozwoju. Z tego względu, zakresem niniejszej pracy 

objęte będzie planowanie rozwoju infrastruktury transportu na poziomie krajowym (Polski). 

Objęcie poszczególnych gałęzi transportu zakresem niniejszej pracy rozważać należy 

w kontekście ich roli w systemie transportowym Polski. Można ją w szczególności oceniać 

na podstawie wielkości przewozów i pracy przewozowej realizowanej daną gałęzią transportu. 

Z tego punktu widzenia dominującą rolę przyjmuje transport samochodowy i kolejowy [85]. 

W transporcie towarów prognozowane w horyzoncie roku 2030 udziały tych gałęzi transportu 

oscylują w okolicach, odpowiednio 56 i 8% pracy przewozowej oraz 81 i 12% przewozów 

(tab. 1) [139]. 
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Tab. 1 Udział poszczególnych gałęzi transportu w przewozach i pracy przewozowej 

w transporcie towarów w roku 2015 (wykonanie) i 2030 (prognoza). 

Gałąź transportu 
Praca 

przewozowa 
Przewozy 

 2015 2030 2015 2030 

drogowy 58% 56% 81% 81% 

kolejowy 9% 8% 12% 12% 

morski 29% 32% 4% 4% 

rurociągowy 4% 3% 3% 3% 

wodny śródlądowy 0% 0% 1% 1% 

lotniczy 0% 0% 0% 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [139] 

 

Duży udział transportu morskiego w pracy przewozowej jest wynikiem dużych 

odległości przewozu. Podobna sytuacja, dotycząca dużego udziału w pracy przewozowej, ma 

miejsce w przypadku transportu lotniczego, który mimo niewielkiego udziału w przewozach, 

charakteryzuje się dużą odległością przewozu. Udział transportu drogowego 

i kolejowego wynosi odpowiednio 92 i 7% pracy przewozowej oraz 58 i 8% przewozów 

pasażerów (tab. 2) [139]. 

 

Tab. 2 Udział poszczególnych gałęzi transportu w przewozach i pracy przewozowej 

w transporcie osób w roku 2015 (wykonanie) i 2030 (prognoza). 

Gałąź transportu 
Praca 

przewozowa 
Przewozy 

 2015 2030 2015 2030 

samochody osobowe 52% 48% 74% 78% 

autobusowy 15% 9% 17% 11% 

kolejowy 6% 8% 7% 7% 

motocykle 2% 1% 2% 3% 

lotnictwo 26% 34% 1% 1% 

transport wodny 0% 0% 0% 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [139] 

 

Z omówionych wcześniej powodów zdecydowano o delimitacji obszaru zastosowań 

modelu wspomagania decyzji do infrastruktury transportu kolejowego i drogowego na terenie 

Polski. 
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1. WPROWADZENIE – PROBLEMATYKA PLANOWANIA 

ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTU 

 

1.1. UWAGI OGÓLNE – POJĘCIA STOSOWANE W ROZPRAWIE 

 

Niniejsza dysertacja koncentruje się na zagadnieniach związanych z transportem, 

planowaniem rozwoju oraz optymalizacją i oceną rozwiązań transportowych. Za punkt 

wyjścia do rozważań nad tematem pracy i jej zakresem należy uznać właściwe zdefiniowanie 

kluczowych pojęć oraz określenie ich wzajemnych relacji. Wspomniane wcześniej pojęcia 

są złożone i w ich obszarach można wyróżnić kolejne, bardziej podstawowe pojęcia. 

Transport można określić jako jedną z kluczowych gałęzi gospodarki, która służy 

zaspokajaniu potrzeb ludzi w zakresie przemieszczania. Przemieszczanie to obejmuje zarówno 

pasażerów, jak i towary. Nadto ma ono charakter celowy i obejmuje konkretne relacje i trasy 

przewozu, liczby pasażerów, ilość i rodzaj ładunków, a także uwzględnia określone parametry 

jakości realizacji tegoż przemieszczania [84, 88, 115, 159, 161, 233]. Ze względu na swoją 

złożoność transport traktowany jest zwykle jako system. Pojęcie systemu w literaturze 

definiowane jest na wiele sposobów. Niemniej jednak z punktu widzenia tej rozprawy istotne 

jest postrzeganie systemu jako zbioru elementów wraz z ich cechami oraz opisem relacji 

między tymi elementami. W tym ujęciu system jest wycinkiem rzeczywistości, który stanowi 

funkcjonalną całość i jest zdolny do realizowania przypisanych mu celów [1, 83, 84, 163, 170]. 

 

 

Rys. 1.1 Elementy systemu transportowego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11, 13, 39, 84, 127, 228, 233] 
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System transportowy można zatem zgodnie z pracą [84] zdefiniować jako układ 

środków technicznych, organizacyjnych i ludzkich powiązanych ze sobą w taki sposób, aby 

sprawnie realizować przemieszczanie osób lub ładunków w czasie i przestrzeni. Do elementów 

systemu transportowego zalicza się infrastrukturę, suprastrukturę (środki transportu), zasoby 

ludzkie, organizację (przepisy, zasady i regulacje) [11, 13, 39, 84, 127, 228, 233]. Elementy 

systemu transportowego przedstawiono na rys. 1.1. 

W szczególnym kręgu zainteresowania niniejszej dysertacji znajduje 

się infrastruktura transportowa, tj. obiekty budowalne służące ruchowi środków transportu, 

w szczególności linie kolejowe i drogi kołowe. Zbiór takich obiektów tworzy sieć transportową, 

po której, w celu zaspokajania potrzeb transportowych, poruszają się pojazdy. W ujęciu 

sieciowym infrastruktura składa się z punktów (węzłów) transportowych oraz połączeń 

pomiędzy nimi [84, 85, 233]. Infrastruktura transportowa jest jednym z bardziej trwałych 

elementów systemu transportowego. Niemniej jest ona zmienna w czasie – dotyczą jej zjawiska 

degradacji, tj. pogarszania stanu technicznego oraz sanacji, czyli poprawy stanu technicznego 

[12, 203]. W szerszym ujęciu poprawę stanu infrastruktury można określić mianem rozwoju.  

Rozwój to przejście od form prostszych do bardziej złożonych, doskonałych [44]. 

Degradacja jest procesem samorzutnym, w tym sensie, że można nią zarządzać, ale nie można 

jej całkowicie powstrzymać. Przeciwnie, proces poprawy stanu infrastruktury wymaga podjęcia 

konkretnych czynności, które jeżeli mają dać oczekiwany efekt, powinny zostać zaplanowane. 

Najbardziej elementarnie planowanie można zdefiniować, za Słownikiem Języka Polskiego 

PWN, jako określanie przyszłych celów i zadań ekonomicznych oraz sposobu ich realizacji 

[44]. W kontekście transportu autorzy pracy [159] zwracają uwagę, iż planowanie obejmuje 

procedury administracyjne, uwarunkowania instytucjonalne, ekspertów, komunikację 

pomiędzy decydentami, mediami i społecznością. Kompleksowe długookresowe podejście do 

planowania procesu poprawy stanu infrastruktury, można określić jako planowanie rozwoju 

infrastruktury transportowej. Planowanie rozwoju infrastruktury wpisuje się w szersze pojęcie 

planowania rozwoju systemu transportowego i z tego tytułu podlega tym samym 

uwarunkowaniom. Planowanie rozwoju infrastruktury jest zadaniem wieloaspektowym, 

wymagającym ujęcia zagadnień technicznych, ekonomicznych i środowiskowych, 

w tym społecznych [27, 82, 86, 186, 228]. Tak szerokie ujęcie zagadnienia oraz fakt, iż dotyczy 

ono głównie infrastruktury zarządzanej przez podmioty rządowe lub samorządowe, powoduje, 

iż staje się ono domeną zarządzania publicznego. Zarządzanie publiczne jest procesem, 

w którym władze realizują obowiązek kierowania rozwojem państwa lub jednostki samorządu 
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w celu zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb mieszkańców [37, 38, 41, 103]. 

Na poziomie strategicznym zarządzanie publiczne przejawia się w funkcjonowaniu systemu 

zarządzania rozwojem kraju [150, 216]. W ramach tego systemu powstają kompleksowe (tj. 

obejmujące wszystkie dziedziny funkcjonowania państwa) strategie rozwoju kraju różniące się 

horyzontem czasowym: 

− długookresowa strategia rozwoju kraju [136], 

− średniookresowa strategia rozwoju kraju [151]. 

Nadto w ramach systemu zarządzania rozwojem kraju funkcjonują strategie 

ograniczone przestrzennie – strategie regionalne (np. makroregionalne, wojewódzkie, gminne) 

lub dotyczące określonych gałęzi gospodarki – zwane strategiami horyzontalnymi 

lub  sektorowymi. Układ dokumentów strategicznych zarządzania rozwojem kraju 

przedstawiono na rys. 1.2. 

 

 

Rys. 1.2 System dokumentów zarządzania polityką rozwoju 

Źródło: [139] 

 

Z punktu widzenia niniejszej rozprawy szczególnie istotne są strategie sektorowe 

dotyczące transportu. Dokumenty te definiują wyzwania i cele rozwojowe dotyczące systemu 

transportu, w tym w szczególności infrastruktury. Rozwój infrastruktury transportowej jest 

w dokumentach strategicznych zwykle najistotniejszą częścią [107, 139]. Wynika to z faktu, 

iż ze względu na wielkość wymaganych nakładów finansowych oraz konieczność wzięcia pod 
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uwagę wielu, często sprzecznych, uwarunkowań, zarządzanie siecią transportową (w tym jej 

rozbudową) jest domeną władz publicznych [86, 217, 218]. 

Bezpośrednie wdrażanie projektów rozwojowych w zakresie infrastruktury 

transportowej odbywa się za pomocą polityk publicznych [146] oraz krajowych programów 

rozwoju [140, 142, 143, 149, 172]. 

W obliczu wielości dokumentów, które wraz ze zwiększaniem stopnia szczegółowości 

ujmują węższe fragmenty rzeczywistości, kluczowym wyzwaniem planowania rozwoju staje 

się zachowanie spójności pomiędzy celami rozwoju. Zapewnienie spójności następuje poprzez 

utrzymywanie hierarchicznej struktury dokumentów strategicznych, w których zasadnicze cele 

rozwoju są niezmienne, wyznaczane są natomiast odpowiadające im cele sektorowe [150, 216]. 

Krajowe cele rozwojowe są również spójne z celami określonymi na poziomie Unii 

Europejskiej, czy szerzej w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy różnych 

inicjatyw międzynarodowych. Wielu autorów za nieodzowny element planowania rozwoju 

uznaje partycypację społeczną. Proces ten polega na bezpośrednim włączeniu społeczeństwa 

w opracowanie dokumentów wyznaczających kierunki rozwoju państwa lub jednostki 

samorządu [215, 216, 219]. 

Zgodnie z przedstawioną wcześniej definicją planowania, obejmuje ono 

w szczególności wyznaczanie celów. Przegląd literatury wskazuje na szeroki konsensus 

co do celów rozwojowych. Za główne paradygmaty współczesnego rozwoju uznaje się zasadę 

zrównoważonego rozwoju oraz związaną z nią problematykę jakości życia. [55, 82, 133, 159, 

188, 228, 229, 235]. Zrównoważony rozwój to rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia 

mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie [9, 235]. 

Zasada zrównoważonego rozwoju jest ugruntowana do tego stopnia, że została uznana 

za nadrzędną w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej [118].  

Jakość życia jest natomiast rozumiana przez strategię [136] jako wyrównywanie szans 

poprzez zwiększanie spójności społecznej, poprawę poziomu cywilizacyjnego życia 

codziennego, co jest warunkowane łatwą dostępnością usług i zasobów publicznych. W zakresie 

systemu transportowego i jego infrastruktury kształtowanie zrównoważonego rozwoju i jakości 

życia wiąże się z jednej strony z zapewnieniem realizacji prognozowanych potrzeb 

transportowych oraz harmonizacji standardów infrastruktury w Unii Europejskiej, z drugiej 

zaś z zapewnieniem osiągania celów zrównoważonego rozwoju (celów ekologicznych) [5, 

34, 88, 90, 97, 104, 115, 117, 118, 120, 139, 161, 35, 188, 229, 232, 234, 235, 36, 55, 81, 82, 

84–86].  
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W polskich warunkach Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu [139] 

za główny cel obiera poprawę dostępności transportowej, efektywności i bezpieczeństwa 

poprzez tworzenie zrównoważonego systemu transportowego. Główny cel strategii osiągnięty 

ma zostać poprzez realizację sześciu kierunków interwencji, z których pierwszy dotyczy 

infrastruktury transportu i przewiduje utworzenie zintegrowanej sieci transportowej 

odpowiadającej potrzebom gospodarki. 

Autorzy pracy [159] postrzegają planowanie jako pojęcie obejmujące również 

faktyczną zdolność do wprowadzania zmian w świecie rzeczywistym. W tym wymiarze 

bezpośrednio planowanie rozwoju infrastruktury transportowej odbywa się poprzez 

skierowanie przez administrację publiczną środków na realizację projektów polegających 

na budowie, rozbudowie lub przebudowie infrastruktury transportowej [103, 218, 220, 221]. 

Projekty, które otrzymują finansowanie ze środków publicznych, ujmowane są w planach 

wieloletnich, z których największe to: Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 

[138] i Krajowy Program Kolejowy [149]. 

Ważnym aspektem w utrzymaniu spójności i konsekwencji w planowaniu rozwoju 

i osiąganiu celów rozwojowych w zakresie infrastruktury transportowej jest ocena 

proponowanych projektów rozwojowych infrastruktury pod kątem ich zgodności 

z wyznaczonymi celami rozwojowymi. Oceny projektów są prowadzone w różnych fazach 

życia projektów i mogą obejmować m.in. wybór projektów do realizacji lub wybór konkretnego 

wariantu realizacji projektu. Prawidłowo prowadzone oceny projektów powinny zatem 

prowadzić do realizacji projektów w formie pozwalającej osiągać założone cele planowania. 

Ocena taka, aby była obiektywna powinna opierać się na określonych parametrach wyrażonych 

matematycznie, zaś kryteria oceny powinny odwoływać się do celów strategicznych 

zdefiniowanych w dokumentach strategicznych. 

Wcześniej wspomniano, że planowanie rozwoju infrastruktury jest zagadnieniem 

wieloaspektowym i wymaga uwzględnienia wielu czynników. Stąd prawidłowe 

jego prowadzenie wskazuje na potrzebę stosowania metod wspomagania decyzji. Metody 

wspomagania decyzji można podzielić na dwie zasadnicze grupy: oparte na analizie 

pojedynczego kryterium decyzyjnego oraz uwzględniające wiele kryteriów [17, 84]. 

W tym ujęciu można je odnosić również do analizy ilościowej i jakościowej. W przypadku 

projektów infrastrukturalnych jako podstawowe stosowane są metody analizy kosztów 

i korzyści oraz analizy wielokryterialnej [7, 50, 57, 98, 99, 167, 181]. 
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Zarówno z literatury, jak i własnych doświadczeń zawodowych autora, wynika, 

że podejmowanie decyzji w zakresie planowania rozwoju infrastruktury jest w praktyce 

zagadnieniem niezwykle złożonym. Trudność polega przede wszystkim na konieczności 

wzięcia pod uwagę wielu uwarunkowań. Oznacza to, że należy wziąć pod uwagę wiele 

kryteriów cząstkowych, aby uzyskać rozwiązanie optymalne. Rozwiązanie optymalne, to takie 

rozwiązanie, które na podstawie zdefiniowanego rozstrzygającego kryterium spośród 

rozwiązań dopuszczalnych, pozwala dokonać wyboru, tego, które w największym stopniu 

odpowiada oczekiwaniom. W przypadku optymalizacji wielokryterialnej może wystąpić 

zjawisko przeciwstawności poszczególnych kryteriów cząstkowych. Taka sytuacja 

zdecydowanie występuje w przypadku planowania rozwoju infrastruktury transportowej, gdzie 

np. budowa nowych elementów sieci transportowej (dróg lub linii kolejowych) w celu 

zaspokojenia potrzeb transportowych, będzie przeciwstawna konieczności ochrony 

środowiska. W tej sytuacji niezbędne jest ustalenie zasad optymalności rozwiązani 

 oraz określenie wskaźnika jakości rozwiązania [84, 179]. 

Istnieje wiele metod wielokryterialnego wspomagania decyzji, które mogą być 

zastosowane w wielu dziedzinach funkcjonowania człowieka. Jednak wg autora pracy [84] 

można je sklasyfikować w następujących grupach wg problematyki: 

− wielokryterialnego wyboru – polegającym na wybraniu jednego z wariantów realizacji 

przedsięwzięcia, 

− wielokryterialnego porządkowania – prowadzący do uporządkowania zbioru 

wariantów, 

− wielokryterialnej klasyfikacji – mającej na celu określnie przynależności wariantów 

do poszczególnych określonych klas, 

− wielokryterialnego opisu. 

Wspólną cechą metod wielokryterialnego wspomagania decyzji jest jednak to, 

że decydent wyznacza cele, które warunkują proces decyzyjny. W przypadku niniejszej 

rozprawy cele takie są określone w dokumentach strategicznych, a rolą systemu wspomagania 

decyzji jest wesprzeć decydenta w wyborze rozwiązań, które będą osiągały najwyższe 

wskaźniki jakości rozwiązania. 

W tym ujęciu system wspomagania decyzji jest modelem, ponieważ odwzorowuje 

on prowadzony przez decydenta proces decyzyjny. Jak wskazują autorzy pracy [159] model 

to uproszczona i skoncentrowana na elementach istotnych z danego punktu widzenia, 

reprezentacja części rzeczywistego świata. Model jest zatem zawsze rozpatrywany 
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w kontekście odwzorowywanego obszaru oraz jego postrzegania przez użytkownika modelu. 

Dla niniejszej rozprawy istotne będzie zatem, ustalenie i odwzorowanie preferencji decydenta 

w taki sposób, aby model wspomagania decyzji w planowaniu rozwoju infrastruktury 

był użyteczny. 

 

1.2. PROBLEMATYKA PLANOWANIA ROZWOJU 

INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W LITERATURZE 

 

Planowanie jest procesem zmierzającym do takiego kierowania rozwojem, 

który umożliwi osiągnięcie przyjętych celów [228]. Stąd zasadniczym elementem procesu 

planowania jest wyznaczanie celów. Nie powinno ono jednak polegać na prostej ekstrapolacji 

dotychczasowych trendów, a na jasnym określeniu stanu końcowego [228]. W przypadku 

transportu takie określenie celów powinno odnosić się do wyznaczonych uprzednio celów 

ogólnorozwojowych [115, 136, 151, 235]. 

Rozwój infrastruktury transportu jest zadaniem długofalowym i wymagającym 

dużych wysiłków [159]. Działanie to powinno być przedmiotem zainteresowania władz 

publicznych z uwagi na fakt, że transport jest postrzegany jako dobro publiczne [82], 

a więc dostępne nie tylko dla wytwórcy i dysponenta, ale dla całości społeczeństwa. Jako taki 

zatem, transport musi odpowiadać nie tylko zapotrzebowaniu jego bezpośredniego wytwórcy, 

ale odpowiadać na potrzeby publiczne. Planowanie systemów publicznych jest zaś postrzegane 

[228] jako bardziej złożone niż planowanie przedsięwzięć prywatnych. Dzieje się tak, przede 

wszystkim ze względu na złożoność celów, które nie są ściśle biznesowe i tym samym 

nastawione na dochód, ale obejmować winny wpływ na mieszkańców i funkcjonowanie całego 

systemu. 

Planowanie transportu ściśle oddziałuje ze wszystkimi rodzajami ludzkiej aktywności. 

W związku z tym musi być nie tylko skoordynowane międzygałęziowo [36, 81, 97, 115, 136, 

139, 151], ale również prowadzone łącznie z planowaniem przestrzennym [228] 

i ukierunkowane na integrację aspektów środowiskowych, gospodarczych i społecznych [36]. 

Proces planowania prowadzony jest zwykle w różnych perspektywach czasowych. 

Wyróżnić można perspektywę krótkookresową określaną na 3–5, czasem 8 lat, 

i długookresową – 10–25 lat. Perspektywa krótkookresowa zakłada głównie działania, które 

nie wymagają realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych np. zmiany organizacyjne, 

politykę taryfową, mniejsze ingerencje w infrastrukturę, zaś perspektywa długookresowa może 
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obejmować projekty infrastrukturalne o dużej skali. Działania podejmowane w poszczególnych 

perspektywach powinny być ze sobą komplementarne, zaś plany długookresowe powinny 

podlegać okresowej ewaluacji [228]. Planowanie w perspektywie długookresowej można 

nazwać planowaniem strategicznym. 

W Polsce planowanie rozwoju prowadzone jest w oparciu o Ustawę o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju [216], która politykę rozwoju definiuje jako, „zespół wzajemnie 

powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego 

i zrównoważonego rozwoju kraju […]”. Ustawa ta określa także katalog podmiotów 

uprawnionych i odpowiedzialnych za jej prowadzenie. 

Przedmiotem szczegółowych rozważań niniejszej rozprawy będą działania prowadzone 

przez Radę Ministrów. Ustawa [216] określa, iż strategiami rozwoju są: 

− długookresowa strategia rozwoju kraju, 

− średniookresowa strategia rozwoju kraju, 

które nie są ograniczone przestrzennie i dziedzinowo oraz 

− inne strategie rozwoju, 

które mogą dotyczyć określonych regionów, czy sektorów, np. transportu, ale także rozwoju 

przestrzennego. Nadto ustawa [216] wymaga, aby strategie rozwoju zawierały sprecyzowane 

cele rozwojowe. 

Dokumentami operacyjno-wdrożeniowymi strategii średniookresowej i innych 

strategii są, w myśl ustawy [216], programy. Dzielą się one na: 

− programy operacyjne, 

− programy rozwoju 

i zawierają m.in. cel główny i cele szczegółowe, sposób monitorowania i oceny stopnia 

osiągania celów oraz plan finansowy. 

Na podstawie wspomnianych zasad oraz uwzględniając zobowiązania Polski wynikające 

z członkostwa w Unii Europejskiej, do głównych dokumentów strategicznych obejmujących 

problematykę planowania rozwoju, w tym planowania rozwoju infrastruktury transportowej, 

można zaliczyć: 

− Długookresową Strategię Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności 

[136], 

− Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

[151], 

− Białą Księgę Komisji Europejskiej z roku 2011 dot. sektora transportu [115], 
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− Strategię Zrównoważonego Rozwoju Transportu [139]. 

Diagnoza dotychczasowego funkcjonowania systemu dokumentów strategicznych 

[150] w zakresie planowania rozwoju oraz w zakresie planowania przestrzennego na poziomie 

krajowym wskazuje na następujące, kluczowe z punktu widzenia niniejszej pracy, wnioski: 

− dokumentom strategicznym i ich wdrażaniu nie towarzyszy „odpowiedni katalog 

instrumentów pozwalających na podejmowanie przedsięwzięć realizujących cele 

zawarte w tych strategiach”, 

− brakuje rzeczywistego powiązania planowania społeczno-gospodarczego (w tym także 

planowania infrastruktury transportowej) z rozwojem zagospodarowania 

przestrzennego. 

Z innych problemów związanych z procesem planowania w literaturze wymienia się m.in.: 

− brak konsekwencji w realizacji planów i ich względnie częsta zmienność [77, 228], 

− planowanie systemu transportowego w sposób wyizolowany od zagospodarowania 

przestrzennego, zamiast w sposób zintegrowany [55, 77, 133, 134, 228, 229], 

− planowanie transportu w ujęciu jego poszczególnych gałęzi, któremu przeciwstawia się 

postulat planowania multimodalnego [26, 228, 229], 

− skłonność do optymizmu (ang. optimism bias) i złudzenie planowania (ang. planning 

fallacy), czyli tendencja osób prowadzących proces planowania do zawyżania korzyści 

i deprecjonowania kosztów [74]. 

Przegląd dokumentów strategicznych dotyczących planowania rozwoju 

infrastruktury transportu w Polsce [107, 139, 146, 151] oraz własne obserwacje zawodowe 

autora wskazują na brak szerokiego wykorzystania metod i narządzi wspomagania decyzji 

w trakcie planowania w skali kraju. Odnotować należy punktowe zastosowanie takich narzędzi, 

chociażby w zakresie prognoz popytu na transport [139], w zakresie wskaźników dostępności 

transportowej [116, 139], czy analizy wielokryterialnej [146]. Obserwacja obecnej praktyki 

w zakresie planowania infrastruktury transportowej w Polsce wskazuje, iż zwiększeniu zasięgu 

terytorialnego planowania towarzyszy zmniejszenie poziomu szczegółowości prowadzonych 

prac analitycznych. W przypadku planowania w skali kraju, jak zauważono wcześniej, 

występuje znaczne uproszczenie procesu analitycznego (obserwowane w pracy [146] w postaci 

kryteriów oceny projektów odzwierciedlających wąski zakres uwarunkowań) w kierunku 

arbitralnych decyzji o niesprecyzowanych, ogólnikowych przesłankach (obserwowane w pracy 

[107, 139]). 
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Planowanie transportu jest procesem złożonym, jednak można w nim wyróżnić 

pewne charakterystyczne ogólne kroki [82, 161, 228]: 

− określenie celów i zadań, 

− zbieranie danych o obszarze planowania i systemie, 

− prognozę wielkości potoków pasażerów i ładunków, 

− ustalenie kryteriów podejmowania oceny lub decyzji, 

− opracowanie rozwiązań alternatywnych bądź konkurencyjnych, 

− ocena rozwiązań, 

− decyzja. 

Bardzo często zwraca się również uwagę na wartość partycypacji społecznej, która może 

następować w formie bezpośrednich konsultacji, udziału organizacji pozarządowych, 

czy przedstawicieli społecznych doradzających albo bezpośrednio uczestniczących 

w podejmowaniu decyzji [159, 188, 193, 228]. 

Proces planowania kończy się decyzją o wyborze wariantu rozwoju. Zatem problem 

decyzyjny polega na wyborze, na podstawie kryteriów, wariantu najkorzystniejszego spośród 

wielu dopuszczalnych wariantów [35, 75, 95]. Decyzje mogą mieć skrajnie różny charakter 

 w zależności od kultury organizacyjnej. W krajach rozwijających się obserwuje się często 

decyzje oparte na oportunizmie (politycznym, menadżerskim etc.) decydentów [133, 159, 228], 

natomiast w krajach rozwiniętych dominują te oparte na wiedzy i analizie danych, ale także 

znające ograniczenia metod analitycznych (ekonomicznych i inżynierskich) [188, 228]. 

Autorzy prac [85, 159] zauważają, że niezależnie od zachodzących w świecie zmian 

wraz z upływem czasu transport napotyka niezmiennie na te same problemy obejmujące 

głównie: 

− kongestię i opóźnienia [43], 

− zanieczyszczenie, 

− wypadki, 

− deficyty finansowe, 

− obszary wykluczenia transportowego. 

Jak już wspomniano wcześniej planowanie jest działaniem nakierowanym 

na osiągnięcie konkretnych celów. Transport i jego infrastruktura nie są wszakże celami 

samymi w sobie, ale uczestniczą w osiąganiu globalnych celów rozwojowych. Bez wątpienia 
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istnieje szeroki konsensus naukowy i polityczny, co do faktu, iż głównymi paradygmatami 

współczesnego rozwoju są: 

− zrównoważony rozwój [55, 82, 235, 133, 136, 151, 158, 159, 188, 228, 229] 

oraz 

− jakość życia  [55, 136, 151, 188, 228, 229]. 

Zrównoważony rozwój, to „rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą 

być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie” [9, 235]. 

Zaś wśród pryncypiów zrównoważonego rozwoju wymienia się: poszanowanie zasobów, 

harmonizowanie celów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych oraz długookresowe 

planowanie rozwoju [9, 188]. Tak wiec, zrównoważony rozwój „reprezentuje podejście 

holistyczne, długoterminowe, systemowe, zintegrowane, dynamiczne, oszczędzające zasoby, 

harmonizujące różne cele” [188]. W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju została uznana 

za prawo podstawowe i ujęta w art. 5 Konstytucji „Rzeczpospolita Polska […] zapewnia 

ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju” [118]. Zrównoważony 

rozwój ma trzy wymiary: społeczny, gospodarczy i środowiskowy [158]. Zaś w Agendzie 

na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 przyjętej Rezolucją ONZ wyznaczono 17 celów 

zrównoważonego rozwoju przedstawionych na rys. 1.3. 

 

 

Rys. 1.3 Cele zrównoważonego rozwoju wg Agendy 2030 ONZ 

Źródło: [158, 160] 

 

Zagadnienia zrównoważonego rozwoju i jakości życia mają bezpośrednie odniesienie 

do transportu i tym samym stanowią również główne paradygmaty rozwoju transportu. 

Mając to na względzie można stwierdzić, iż celem funkcjonowania transportu jest zaspokajanie 

potrzeb transportowych w sposób przyjazny dla środowiska. Stąd autorzy prac [5, 82] definiują 
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zrównoważony transport jako ideę, sprzyjającą zrównoważonemu rozwojowi, integracji 

celów środowiskowych, zagospodarowania przestrzennego, społecznych i gospodarczych 

podmiotów publicznych i prywatnych. Takie integrujące i całościowe podejście 

do transportu postuluje także autor pracy [188] zauważając, że rozwój transportu powinien 

obejmować: 

− cały system (sieć), 

− wszystkie gałęzie transportu, 

− nie tylko czynniki techniczne i ekonomiczne, ale także czynniki społeczne 

i środowiskowe, 

− obejmować cały obszar funkcjonalny [228]. 

Podnoszenie jakości życia jest natomiast celem rozwojowym wskazywanym w wielu 

dokumentach o charakterze planistycznym [120]. Mimo, iż rozumienie jakości życia jest różne, 

wspólną cechą jest dążenie do zwiększania dobrobytu i poprawa warunków życia. Wśród 

aspektów jakości życia wskazuje się na wyrównywanie nierówności społecznych, 

a więc równomierny udział wszystkich obywateli we wzroście gospodarczym. Za zasadnicze 

trzy grupy celów w obszarze jakości życia uznaje się [100, 120, 136]: 

− poprawę możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb – w zakresie żywności, 

mieszkania, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wyższe dochody, lepsze możliwości zatrudnienia, jakość edukacji, dostęp do kultury, 

− niezależność ekonomiczną i społeczną. 

W tych obszarach zauważa się kluczową rolę transportu w procesie dyfuzji rozwoju poprzez 

efektywne łączenie obszarów słabszych rozwojowo z miastami-liderami rozwoju. 

Zatem, za kluczowe z punktu widzenia jakości życia, strategia uznaje poprawę dostępności 

transportowej i nasycenie infrastrukturą [136]. 

Dokumentem strategicznym wyznaczającym bardziej precyzyjne kierunki rozwoju 

i zawierającym jednocześnie wymiar operacyjny jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) [151]. Jej główny cel kładzie nacisk 

na równowagę rozwojową włączającą wszystkie grupy społeczne, wskazując jednocześnie 

na kształtowanie relacji pomiędzy rozwojem gospodarki, dbałością o środowisko a jakością 

życia mieszkańców. Wśród czynników warunkujących jakość życia mieszkańców strategia 

wyróżnia dostęp do usług społecznych i zdrowotnych, dostępność transportową, uproszczenie 

i usprawnienie systemu prawnego, zachowanie bioróżnorodności i ograniczenie presji na 

środowisko w tym krajobraz [151]. 
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Cele rozwojowe transportu w strategii określone są następująco [115, 136, 139, 151]: 

− stworzenie zintegrowanej, wzajemnie powiązanej sieci transportowej, 

− zwiększenie dostępności transportowej do rynków pracy, obiektów użyteczności 

publicznej, 

− zwiększanie mobilności mieszkańców w obszarach słabo dostępnych transportowo,  

− ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko, m.in. poprzez wspieranie 

rozwiązań zero- i niskoemisyjnych oraz przeniesienie znacznej części transportu 

towarów na odległości powyżej 300 km na kolej, 

− racjonalna gospodarka przestrzenna, 

− poprawa efektywności wykorzystania środków publicznych, w tym racjonalizacja 

kosztów utrzymania, 

− ograniczanie jednostkowych kosztów transportu, 

− zmniejszenie kongestii i ogólne ograniczenie ruchu samochodów indywidualnych 

w miastach, 

− niezawodność i sprawność, 

− poprawa bezpieczeństwa.  

Kluczowym dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju transportu jest Strategia 

Zrównoważonego Rozwoju Transportu [139]. Układ głównego celu i kierunków interwencji 

sprzyjających jego osiągnięciu przedstawiono na rys. 1.4. 

 

 

Rys. 1.4 Układ celu i kierunków interwencji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu  

Źródło: [139] 
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Podobne cele definiuje dokument strategiczny określający kierunki rozwoju 

infrastruktury transportu w Niemczech. Zgodnie z Bundesverkehrswegeplan 2030 [26] cele 

rozwoju infrastruktury obejmują zwiększenie mobilności mieszkańców, zapewnienie dostaw 

i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, zwiększenie bezpieczeństwa transportu, 

zmniejszenie emisji, zmniejszenie presji na środowisko oraz poprawa jakości życia 

(ze szczególnym uwzględnieniem hałasu [26]). 

Możliwość osiągania celów rozwojowych jest warunkowana wieloma 

okolicznościami i problemami z którymi boryka się system transportowy. Na potrzeby 

niniejszej rozprawy uwarunkowania i problemy współczesnego transportu można podzielić 

na dwie grupy: 

− w odniesieniu do systemu transportu 

oraz 

− na styku transportu i zagospodarowania przestrzennego. 

Wśród szczegółowych uwarunkowań i problemów transportu w literaturze wskazuje 

się na wątki związane ze zdolnością transportu do realizacji zadań w gospodarce. 

Zagadnienie przystawania rozbudowywanej infrastruktury do potrzeb transportowych jest 

poruszane przez wielu autorów [2], [10], [22], [30], [31]. Powszechnie podejmowane są tematy 

modelowania systemów transportowych [28, 32, 35, 85, 87, 104, 117, 159], w którym istotnym 

aspektem jest problematyka wyboru środka transportu. Zwraca się uwagę również na fakt, 

że na funkcjonowanie transportu wpływ mają uwarunkowania kulturowe, w tym zmieniający 

się styl życia [35, 36, 55]. Zauważane jest niedostateczne zrozumienie motywów zachowań 

transportowych np. brak uwzględnienia wpływu wymiaru kulturowo-społecznego na transport 

[36]. Można zatem zauważyć znaczną złożoność zagadnień planowania transportu [82, 90, 

239].  

Poza samymi uwarunkowaniami techniczno-technologicznymi transportu i budowy 

infrastruktury [85, 180, 203, 233] obejmuje ono uwarunkowania środowiskowe, planowanie 

krajobrazu, urbanistykę, ekonomię, socjologię, medycynę i psychologię, czy zagadnienia 

prawne [36, 56]. Na skomplikowanie zadania planistycznego wpływa także sprzeczność 

interesów poszczególnych interesariuszy [23], [37] oraz dychotomia pomiędzy interesem 

i korzyścią jednostki a interesem społecznym [8]. Do tego rodzaju problemów należy także 

zagadnienie kongestii, dla której praktycznym rozwiązaniem jest ograniczanie transportu 

indywidualnego na rzecz publicznego transportu zbiorowego i mobilności współdzielonej [35]. 

Spośród ważnych aspektów transportu wymienia się także kwestie bezpieczeństwa, jakości 
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i niezawodności, finansowanie i koszty [35] oraz konieczność wspierania multimodalności 

systemu transportowego [35, 82]. 

Następstwa wywoływane przez inwestycje transportowe można scharakteryzować 

zarówno pod kątem czasu ich ujawnienia się, jak i względem ich charakteru. W pierwszym 

ujęciu [120, 125] można je podzielić na krótko-, średnio-, długookresowe i przedstawić 

zbiorczo w tab. 1.1. 

 

Tab. 1.1 Efekty inwestycji transportowych w ujęciu czasowym 

Horyzont czasowy Charakterystyka następstw 

Krótki − zmniejszenie kongestii 

− skrócenie czasu podróży 

− obniżenie kosztów użytkowania środków transportu 

− wzrost popytu 

− reorganizacja łańcuchów logistycznych 

− zmniejszenie kosztów zapasów 

− wzrost lokalny i regionalny 

Średni − powiększenie zasięgu rynków pracy, towarów i usług 

− wzrost eksportu 

− relokacja przedsiębiorstw 

− zmiany strukturalne i rozwój 

Długi − wspomaganie procesów globalizacji 

− globalna produkcja i dystrybucja 

− globalny przepływ towarów, usług, kapitału i wiedzy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [120, 125] 

 

Natomiast pod względem charakteru, efekty inwestycji infrastrukturalnych 

w transporcie można podzielić na ekonomiczno-techniczne, społeczno-ekonomiczne 

i środowiskowe [106, 120, 176]. Efekty w tym ujęciu przedstawia tab. 1.2. [17, 188, 228, 229]. 

Planowanie przestrzenne jest narzędziem kształtowania sposobu użytkowania 

i funkcji poszczególnych terenów. Wielkości prognozowanych potoków pasażerskich 

i ładunków zależą od kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego [228, 229]. 

Planowanie przestrzenne winno być zatem płaszczyzną koordynacji potrzeb i sposobów 

ich zaspakajania [133]. Należy je także traktować jako mechanizm zapewniający 

zrównoważony rozwój, który warunkuje przyszłe funkcjonowanie świata [188]. Brak 

koordynacji planowania przestrzennego i transportu prowadzi nie tylko do niepełnego 

zaspokojenia potrzeb transportowych, ale często do intensyfikacji problemów np. oddalanie się 

miejsc pracy od miejsc zamieszkania [55]. 
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Tab. 1.2 Efekty inwestycji transportowych pod względem charakteru 

Grupa efektów  Charakterystyka następstw 

Ekonomiczno-

techniczne 

Bezpośrednie korzyści dla użytkowników: 

− skrócenie czasu przewozu/podróży, 

− zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych środków transportu, 

− zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, 

Przepływy finansowe: 

− koszty budowy, utrzymania i remontów infrastruktury, 

− przychody z opłat za korzystanie z infrastruktury, 

Bezpośrednie efekty sieciowe: 

− transport wzbudzony (nowy popyt, zmiany celu, czasu wyjazdu i miejsca 

docelowego), 

− międzygałęziowe przesunięcia popytu, 

− zmiany jakości usług transportowych (komfort podróżowania). 

Społeczno-

ekonomiczne 

− zmiany dostępności transportowej regionu, 

− zmiany produktywności czynników produkcji, 

− krótko- i długookresowe zmiany wielkości dochodu i zatrudnienia 

w regionie, 

− redystrybucja zatrudnienia i dochodu między regionami i grupami 

społeczno-ekonomicznymi, 

− wewnątrz- i międzyregionalne migracje czynników produkcji, 

− zmiany wartości nieruchomości. 

Środowiskowe Fizyczny wpływ na środowisko: 

− zmiany klimatyczne, 

− zanieczyszczeni powietrza, gleb, wód powierzchniowych 

i gruntowych, 

− hałas i wibracje, 

− zużycie zasobów naturalnych, w tym przestrzeni[82, 133, 188], 

− zmniejszenie bioróżnorodności, 

Wpływ na dziedzictwo kulturowe: 

− oddziaływanie na miejsca o znaczeniu historycznym 

lub archeologicznym. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie  [106, 120, 176] 

 

W tym kontekście istotna jest postępująca urbanizacja i metropolizacja. Procesowi 

urbanizacji towarzyszy zjawisko suburbanizacji polegające na niekorzystnym rozrastaniu 

się miast powodującym wzrost kosztów usług publicznych, w tym kosztów transportu [133, 

228]. Ekstensywne wykorzystanie terenów, niekontrolowany rozrost na tereny otwarte, 

z punktu widzenia infrastruktury transportu powoduje chaos funkcjonalno-przestrzenny, 
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a przypadkowość zagospodarowania utrudnia rozwój infrastruktury transportowej. Proces 

suburbanizacji pozwala zauważyć, że proces planowania infrastruktury transportu musi 

uwzględniać, iż planowany system transportowy nie tylko jest pochodną zagospodarowania 

przestrzennego, ale wpływa na zmiany (w tym intensyfikacje) sposobu użytkowania przestrzeni 

[55, 77, 128, 228, 229]. Z punktu widzenia transportu i jego oddziaływania na otoczenie 

korzystne jest rozmieszczenie funkcji sprzyjające wykorzystaniu mniej obciążających 

środowisko i infrastrukturę rodzajów transportu [36, 55]. W skali małych odległości mogą 

to być podróże piesze i rowerowe, a na większe odległości transport kolejowy (lub w ogóle 

transport zbiorowy) w miejsce samochodów [188].  

Do modelowania oddziaływań między infrastrukturą transportu 

a zagospodarowaniem przestrzennym można stosować dedykowane modele. Modele LUTI 

(ang. Land-use/transport interaction) cechuje duża różnorodność. Wyróżniane są trzy 

zasadnicze podejścia oparte o deklarowane preferencje, ujawnione preferencje 

lub o modelowanie matematyczne. Jako główne cechy różnicujące modele LUTI wskazuje się: 

strukturę modelu, poziom dokładności, założenia teoretyczne, techniki modelowania, 

dynamikę, zakres wymaganych danych oraz podatność na kalibrowanie [19]. Niemniej ideowo 

modele składają się z modułu zagospodarowania przestrzennego oraz prognostycznego modelu 

transportowego [120], między którymi następuje interakcja. Obszerny i wnikliwy przegląd 

modeli łączących zagospodarowanie przestrzenne i transport został dokonany w ramach 

projektu TRANSLAND [231]. Przegląd modeli przedstawiono w tab. 1.3. 

Jako istotny aspekt w uwarunkowaniach pomiędzy transportem a zagospodarowaniem 

przestrzennym literatura wskazuje kwestie środowiskowe. Nowa Karta Ateńska określa 

transport jako jeden z głównych problemów współczesnych miast [51, 188], zaś inwestycje 

infrastrukturalne są często postrzegane jako źródło nadmiernej lub wadliwie zorganizowanej 

presji na środowisko [128, 133, 188]. Przy czym głównie za taki stan rzeczy odpowiedzialny 

jest transport drogowy jako główne źródło zanieczyszczeń środowiska [36, 55, 128, 188], 

ale też wzrost liczby samochodów wymaga dodatkowych przestrzeni na drogi i parkingi [35]. 

Natomiast przeciwnie traktowany jest transport kolejowy jako dający szanse na zmniejszenie 

negatywnego oddziaływania na środowisko [128].  

Formą presji na środowisko jest także przekształcenie krajobrazu, 

które jest charakterystyczne dla projektów infrastrukturalnych i dotyczy zarówno dróg, 

jak i (w mniejszym stopniu) linii kolejowych. Europejska Konwencja Krajobrazowa [52] 

wskazuje zaś na jakość krajobrazu jako miernik jakości życia ludzi [133, 188].  
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Tab. 1.3 Modele LUTI (ang. Land-use/transport interaction) 

Lp. Nazwa modelu Opis 

1. BOYCE Połączone modele wyboru lokalizacji i sposobu podróży 

zaprojektowane przez D. E. Boyce’a 

2. CUFM „California Urban Futures Model”, opracowany przez 

University of California w Berkeley 

3. DELTA/START Pakiet zagospodarowania terenu DELTA autorstwa David 

Simmonds Consultancy, połączony z modelem 

transportowym START opracowanym przez MVA 

Consultants oraz Institute of Transport Studies (ITS) 

z University of Leeds 

4. HUDS „Harvard Urban Development Simulation” zaprojektowany 

przez J. F. Kain oraz W. C. Apgar 

5. IMREL „Integrated Model of Residential and Employment Location” 

zaprojektowany przez C. Anderstig i L. G. Mattsson  

6. IRPUD Model dla regionu Dortmundu opracowany przez 

M. Wegenera 

7. ITLUP Integrated Transportation and Land Use Package 

zaprojektowany przez Putmana 

8. KIM Nieliniowy wariant modelu równowagi miejskiej opracowany 

przez T. J. Kim 

9. LILT The Leeds Integrated Land-Use/Transport model opracowany 

przez R. L. Macketta 

10. MEPLAN Zintegrowany pakiet modelowania autorstwa Marcial 

Echenique & Partners 

11. METROSIM Mikroekonomiczny model zagospodarowania terenu 

i transportu opracowany przez A. Anasa 

12. MUSSA Pięciostopniowy model rozwoju zagospodarowania 

przestrzennego i transportu opracowany przez F. J. Martineza 

dla Santiago de Chile 

13. POLIS Projective Optimization Land Use Information System 

zaprojektowany przez P. Prastacosa dla rejonu Zatoki 

Kalifornijskiej 

14. RURBAN Random-Utility URBAN model opracowany przez 

K. Miyamoto 

15. STASA Zintegrowany model transportu i miasta (regionu), 

opracowany przez G. Haag. 

16. TRANUS Model zagospodarowania terenu i transportu opracowany 

przez T. de la Barrę 

17. URBANSIM Mikroekonomiczny model lokalizacji mieszkań 

i przedsiębiorstw autorstwa P. Waddell 

Źródło: [19, 120, 191, 231] 

 



35 

 

Planowanie przestrzenne ze wzrostem złożoności relacji społecznych i gospodarczych 

wymaga łączenia ładu przestrzennego nie tylko z zagadnieniami ochrony środowiska, ale także 

z kwestiami społecznymi [114]. Wczesne i rzetelne zaangażowanie społeczne w projekty, 

pozytywnie wpływa na tempo postępów przygotowania inwestycji. Możliwe jest to dzięki 

ograniczeniu skali protestów na późniejszych etapach i możliwości poprawy jakości projektu 

na etapie, kiedy nie wiąże się to z kosztownymi zmianami [188]. 

Należy zwrócić uwagę, iż na poziomie porządku prawnego procesy związane 

z prowadzeniem polityki rozwoju, w tym planowania infrastruktury transportu, 

oraz zagadnienia zagospodarowania przestrzennego są ze sobą związane poprzez przepisy 

ustawy o zasadach prowadzeniu polityki rozwoju [216] oraz ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym [215]. 

 

1.3. PROBLEMATYKA OPTYMALIZACJI I OCENY 

 

Na podstawie wcześniejszych rozważań można stwierdzić, iż problematyka planowania 

rozwoju infrastruktury transportowej jest złożonym zadaniem planistycznym polegającym 

na alokacji dostępnych zasobów, w sposób podnoszący jakość życia mieszkańców oraz 

nie wykluczający korzystania z tych zasobów przez kolejne pokolenia [82]. Sam proces 

planowania, ze względu na charakter projektów infrastrukturalnych obejmujący zagadnienia 

techniczne, społeczne, gospodarcze, środowiskowe, czy polityczne [81, 205] wyklucza 

przyjęcie jednego kryterium optymalizacji. W tej sytuacji nie jest możliwe znalezienie jednego 

rozwiązania optymalnego z punktu widzenia wszystkich uwarunkowań, 

co jest kluczową trudnością w podejmowaniu decyzji. 

Podejmowanie decyzji jest procesem, w którym osoba decydująca (tj. decydent) 

opierając się na dostępnych mu danych dokonuje rozsądzenia, co do sposobu dalszego działania 

(tj. decyzji). Uogólniając proces decyzyjny opiera się o kryteria oceny decyzji (kandydata na 

decyzję), na podstawie których dokonywany jest wybór. Jako, że podejmowane decyzje, 

z punktu widzenia zarządzania służą osiągnięciu określonych celów, kryterium oceny można 

także nazwać celem decyzji.  

Mając powyższe na uwadze, do zdefiniowania problemu decyzyjnego i jego 

rozwiązania korzystne jest modelowanie matematyczne, które pozwoli za pomocą aparatu 
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matematycznego znaleźć najlepsze rozwiązanie z uwzględnieniem kryteriów i ograniczeń [35, 

173]. Systemy wspomagania decyzji można podzielić na dwie zasadnicze grupy: oparte 

na analizie pojedynczego kryterium decyzyjnego oraz uwzględniające wiele kryteriów. 

W tym ujęciu można je odnosić również do analizy ilościowej i jakościowej. Oba rodzaje 

analizy są obecnie często stosowane jako uzupełniające się [17, 74, 205], aby pełnie 

odwzorować problem decyzyjny i jego uwarunkowania. Na gruncie praktyki w Polsce takiej 

podejście stosowane jest przez narodowego zarządcę infrastruktury kolejowej w procesie 

przygotowania studium wykonalności [167]. 

Do pierwszego rodzaju analizy można zaliczyć analizę kosztów i korzyści (AKK). 

Jest to metoda ilościowa bazująca na kwantyfikacji i monetyzacji wszystkich ocenianych 

aspektów [17, 205]. AKK jest szeroko stosowana w projektach infrastruktury transportowej 

do ocenyi porównywania wariantów realizacji projektu. W tym obszarze ma zdecydowanie 

ugruntowaną pozycję dzięki m.in. szerokiej dostępności podręczników metodycznych [7, 50, 

98, 99] oraz obowiązkowi stosowania w ocenie projektów współfinansowanych przez UE [7, 

50, 181], czy też przez organizacje międzynarodowe np. Bank Światowy [234]. Zauważa 

się jednak, że w przypadku wielu projektów transportowych ocena jednokryterialna oparta 

o monetyzację może być nieadekwatna lub wręcz prowadząca do błędnych wniosków. 

Za istotne obszary niewystarczająco odwzorowane przez AKK w pracy [228] uznaje 

się wartość mobilności ludzi, zwiększenie równości społecznej dzięki lepszemu transportowi, 

zmniejszenie kongestii, poprawę jakości życia, które są z natury subiektywne i trudne 

do kwantyfikowania i monetyzacji. Nadto zastosowanie monetyzacji praktycznie wyklucza 

możliwość odwzorowania w analizie priorytetów strategicznych państwa [205]. Jednak, mimo 

że AKK ma niekiedy charakter upraszczający złożoność rzeczywistych sytuacji, to jest często 

promowana ze względu na trudności w wiarygodnym określeniu obecnej i przyszłej wartości 

szerszych korzyści zewnętrznych wynikających z realizacji projektu, które należałoby 

uwzględnić [228]. Zwraca się również uwagę, że AKK opiera się o eksperckie założenia 

co do przyszłych wartości parametrów i jest oparta bardziej o przewidywanie przyszłości, 

niż o analizę dotychczasowego rozwoju zjawisk [199]. 

Zasadniczym elementem analizy ilościowej, w tym AKK, są analiza efektywności 

finansowej i ekonomicznej, a także analiza ryzyka i analiza wrażliwości. Metody odnoszące się 

do analizy wyłącznie kosztów, oceniają koszty w stosunku do efektów, jednak nie monetyzując 

korzyści. Możliwe jest zatem porównywanie kosztów różnych sposobów realizacji tego samego 
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rozwiązania. W obszarze analizy ilościowej literatura podaje wiele metod do których należą 

[7, 50, 74, 92, 98, 99, 121, 181, 199]: 

− metody niedyskontowe (nieuwzględniające zmiany wartości pieniądza w czasie): 

o (prosty) okres zwrotu (payback period, PP lub simple payback period, SPB), 

o prosta stopa zwrotu (rate of return, R), 

o przeciętna księgowa stopa zwrotu (accounting rate of return, ARR), 

o test pierwszego roku, 

o wartość nadwyżki, 

o kryterium kosztu jednostkowego, 

− metody dyskontowe (uwzględniające zmianę wartości pieniądza w czasie): 

o zdyskontowany okres zwrotu (discounted payback period, DPP), 

o wartość bieżąca netto (net present value, NPV), 

o wewnętrzna stopa zwrotu (internal rate of return, IRR), 

o zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (modified internal rate of return, MIRR), 

o wskaźnik kosztów i korzyści (benefit cost ratio, BCR, B/C), 

o indeks zyskowności (profitability index, PI), 

o całkowity koszt posiadania (total cost of ownership, TCO), 

o analiza efektywności kosztowej (cost-effectivness analysis, ACE 

o analiza kosztu cyklu życia (life-cycle cost analysis, LCCA), 

o metoda równych rat, inaczej metoda annuitetowa, 

o model kosztu standardowego (standard cost model), 

o metoda Baldwina, 

o końcowej wartości majątkowej, 

− metody oceny ryzyka efektywności: 

o analiza wrażliwości (sensitivity analisis), 

o metody probabilistyczno-statystyczne (probabilistic risk analysis, PRA), 

o stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko (risk-adjusted discount rate, RADR), 

o równoważnik pewności (certainity equivalent cash flow method, CE), 

o analiza Monte Carlo (Monte Carlo analysis), 

o metody maksyminu i minimaksu. 

W zakresie metod oceny ryzyka należy zaznaczyć, iż są one korzystne do identyfikacji 

potencjalnych trudności w realizacji projektu, ale nie pozwalają wskazać, czy realizacja 

projektu jest uzasadniona, czy też nie. Zaawansowane narzędzia do analizy ryzyka zapewniają 
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wsparcie przy podejmowaniu decyzji i ocenie efektów. Autorzy pracy [74] zwracają uwagę 

na rosnące znaczenie analizy ryzyka w świetle niepewności, co do tempa rozwoju 

gospodarczego.  

W przypadku ocen dotyczących złożonych problemów decyzyjnych, w których 

sprowadzanie wszystkich kryteriów decyzyjnych do wartości pieniężnych jest niemożliwe 

lub niezasadne, problem decyzyjny jest zdefiniowany przez więcej niż jedno kryterium. 

W takim przypadku cele mogą, też być od siebie uzależnione (również nieliniowo [81]), 

czy wręcz ze sobą sprzeczne [17]. Do tego rodzaju systemów wspomagania decyzji można 

zaliczyć analizę wielokryterialną (AWK) [17]. Metodyka ta pozwala wyznaczyć rozwiązania 

kompromisowe, zwane również pareto-optymalnymi, sprawnymi, bądź niezdominowanymi 

[227, 239], a więc takie, w przypadku których nie można ustalić rozwiązania korzystniejszego 

w odniesieniu do jednego kryterium, bez pogorszenia w odniesieniu do innego kryterium. 

W tym sensie w AWK nie ma jednego rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze z punktu 

widzenia wszystkich kryteriów [205], co jest zgodne z naturą problemów decyzyjnych 

w planowaniu transportu. 

AWK, poza uwzględnieniem wielu kryteriów, pozwala także na uwzględnienie zdania 

interesariuszy projektów [17]. Zgodnie z [17] AWK składa się z następujących etapów: 

− definicja problemu, 

− określenie kryteriów oceny, 

− analiza skutków w kontekście poszczególnych kryteriów, 

− ocena wpływu skutków z uwzględnieniem wag kryteriów, 

− agregacja ocen. 

Do rozwiązania problemów wielokryterialnych można stosować różne podejścia. 

Wielokryterialne podejmowanie decyzji może odwzorowywać sytuację, w której decydent staje 

przed problemem [35, 48, 190, 204, 227]: 

− wyboru – spośród dostępnych opcji, chce dokonać wyboru najlepiej odpowiadającej 

jego preferencjom, 

− rankingowania (szeregowania) – dostępne opcje chce uszeregować według kolejności 

od najlepiej do najgorzej spełniającej jego preferencje, 

− klasyfikacji – dostępne opcje chce podzielić na klasy. 

Wśród licznych metod wielokryterialnych literatura [2, 4, 14, 17, 93, 194, 205, 206, 

244] podaje następujące (w porządku alfabetycznym): 

− Additive Ratio Assessment – ARAS [241], 
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− Analityc Hierarhy Proces – AHP [10, 17, 23, 53, 73, 113, 126, 185, 186], 

− Analityc Network Process – ANP [105, 183, 187], 

− Analytic Centre UTilité Additive – ACUTA [21], 

− Best-Worst Method – BWM [174], 

− BIPOLAR [70], 

− Combined Compromise Solution – CoCoSo [236], 

− Combinative Distance-Based Assessment – CODAS [111], 

− Complex Proportional Assessment – COPRAS [64], 

− DEMATEL [24, 206], 

− Elimination and Choice Expressing Reality – ELECTRE [105, 113, 178, 179], 

− Evaluation Based on Distance from Average Solution – EDAS [64], 

− Factor Relationship – FARE [65], 

− Fuzzy Logic Inference System – FIS [15, 132, 135, 200, 201, 238], 

− Ideal Point Approach, The Attribute-Dynamic Attitude Model – ADAM [242], 

− Interactive and Multi-Criteria Decision Making – TODIM [6, 68], 

− Kemeny Median Indicator Ranks Accordance – KEMIRA [123], 

− Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation TecHnique – MACBETH 

[8], 

− MAJA [89, 95], 

− Integrated Value Model for Sustainable Assessment – MIVES [171], 

− Multi Attribute Utility Approach – MAUT [189], 

− Multi-criteria Optimization and Compromise Solution – VIKOR [23, 157], 

− MUlticriteria Satisfaction Analysis – MUSA [72], 

− Organization, storage, and summarizing of relational data – ORESTE [177], 

− Preference Ranking Organization Method for Enrichment of Evaluations – 

PROMETHEE [23, 153], 

− REGIME [76, 154], 

− Ratio Estimation in Magnitudes or deciBells to Rate Alternatives which are Non-

DominaTed – REMBRANDT [24, 129], 

− Simultaneous Evaluation of Criteria and Alternatives – SECA [110], 

− Simple Additive Weighting – SAW [78, 130], 

− Simple Multi-Attribute Ranking Technique – SMART [10, 47], 
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− Step-Wise Weight Assessment Ratio Analysis – SWARA [109], 

− Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution – TOPSIS [23, 73, 237], 

− Treatment of the Alternatives according to the Importance of Criteria – TACTIC [225], 

− Utility Additive – UTA [80], 

− Weighted Aggregated Sum Product Assessment  - WASPAS [240]. 

Własne rozwiązanie, nie nawiązujące całościowo do wskazanych wcześniej, 

jest stosowane w Polsce przez narodowego zarządcę infrastruktury kolejowej [167]. Metoda 

ta służy do wyboru wariantu realizacji projektu inwestycyjnego w zakresie budowy 

lub rozbudowy infrastruktury kolejowej. Proces wyboru wariantu odbywa się w dwóch fazach, 

w trakcie których wykorzystywana jest AWK. W pierwszej fazie, mającej charakter oceny 

strategicznej, stosuje się wyłącznie AWK, zaś w fazie drugiej, której efektem jest wskazanie 

wariantu najkorzystniejszego, AWK jest powiązana z AKK. Metoda opiera się na zestawie 

kryteriów, którym w sposób ekspercki przypisuje się wagi. Oszacowanie skutków wariantów 

następuje na podstawie opracowanych w studium wykonalności analiz i prognoz.  

W przeciwieństwie do eksperckiego ustalania wag kryteriów m.in. w pracy [74] 

postuluje się, aby w przypadku projektów infrastruktury transportu ustalanie wag 

poszczególnych kryteriów odbywało się z udziałem interesariuszy. Można do tego wykorzystać 

metodę delficką. 

Mimo niezaprzeczalnych zalet metodyk AKK, z których jako kluczowe należałoby 

uznać obiektywizm i wiarygodność metodyczną, należy zwrócić uwagę na jej trudności 

w odpowiednim ujęciu szerszych korzyści (i kosztów) charakteryzujących projekty 

transportowe. Stąd zasadna wydaje się konstatacja, że AKK nie zawsze będzie wystarczająco 

dobrze dostosowana do oceny aspektów zrównoważonego rozwoju i jakości życia [17]. 

O ile decyzje w przypadku porównywania podobnych pod względem charakterystyki 

wydajności i oddziaływań projektów, analiza ekonomiczna może być wystarczająca, 

o tyle w planowaniu długoterminowym systemów transportowych tak nie jest. 

W przypadku długoterminowego (strategicznego) planowania należy liczyć się 

z uwarunkowaniami wynikającymi z charakterystyki tych procesów, które omówiono 

w podrozdziale 1.2. Z punktu widzenia stosowania metod AWK należy zwrócić szczególną 

uwagę na to, że dokumenty wyznaczające kierunki rozwoju, tj. wszelkie strategie i programy, 

posługują się do formułowania celów językiem naturalnym. Zatem wyrażone w nich  

oczekiwania mają charakter subiektywny i nieostry. Powoduje to wystąpienie zjawiska 

niejasności, tj. potencjalnego różnego rozumienia danego desygnatu przez różnych odbiorców. 
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Nadto tak określonym celom zazwyczaj nie są przyporządkowane oczekiwane w przyszłości 

wartości [136, 139, 151]. 

Rozwiązaniem szeroko stosowanym w sytuacji występowania niejasności jest logika 

rozmyta. Pozwala ona na posługiwanie się w analizach językiem naturalnym, a także 

na wykorzystanie ocen eksperckich do tworzenia reguł wnioskowania [15, 173, 179, 202]. 

Osiągnięcie racjonalnych decyzji często wymaga zastosowania kilku metod ewaluacji. 

Pozwala to na podejmowanie decyzji bazujących na większym zakresie informacji [74]. 

W celu połączenia silnych stron metod ilościowych i jakościowych, w literaturze i w praktyce 

obserwuje się zastosowanie kombinacji AWK z AKK. Takie podejście pozwala 

na kwantyfikowanie efektów pośrednich za pomocą AWK np. w zakresie oddziaływania 

na środowisko, w tym emisji gazów cieplarnianych, wpływu na krajobraz czy jakości estetyki, 

podczas gdy AKK jest korzystniejsza w sytuacji, gdy koszty i korzyści można wydajnie 

zmonetyzować i posłużyć się wskaźnikami ekonomicznymi i finansowymi. Powiązanie tych 

dwóch rodzajów analizy umożliwia bardziej dogłębną analizę priorytetów i efektów interwencji 

[17, 74, 167].  

Na wyróżnienie i szczególną uwagę w zakresie systemów wspomagania decyzji 

w planowaniu transportu, w tym również jego infrastruktury zasługuje niewątpliwie 

modelowanie systemów transportowych. Autorzy prac [159, 228] twierdzą, że prognozowanie 

przyszłych wielkości przewozów jest podstawowym zagadnieniem planowania transportu. 

Modelowanie i prognozowanie opierają się na znajomości i odwzorowywaniu 

zachowań podróżnych oraz decyzji gestorów ładunków. Prognozowanie złożonych systemów 

transportowych odbywa się za pomocą modeli komputerowych, w których można testować 

rożne warianty planowanego rozwoju infrastruktury – zmiany topologii sieci transportowej, 

jej charakterystycznych parametrów, czy też przekształceń obejmujących otoczenie systemu 

transportowego np. w zagospodarowaniu przestrzennym, czy demografii [42, 124, 159, 198, 

228].  

Najbardziej rozpowszechnionym sposobem modelowania i prognozowania ruchu 

pasażerskiego jest model czterostopniowy [33, 117, 228]. Jego kroki to [33, 117, 159, 228]: 

− generacja podróży, 

− rozkład przestrzenny podróży (dystrybucja), 

− wybór środka transportu (podział międzygałęziowy), 

− rozkład ruchu na sieć. 
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W modelu pięciostopniowym stosowanym do prognozowania przewozów towarów występuje 

dodatkowy krok obejmujący załadunek towarów na pojazdy [104]. Modele transportowe 

obejmujące zasięgiem całą Polskę wskazano w tab. 1.4. 

 

Tab. 1.4 Modele transportowe obejmujące zasięgiem terytorium Polski 

Nazwa modelu Gestor Źródło 

Pasażerski Model Transportowy Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. [28] 

Model Ruchu i Kolejowy Model 

Towarowy 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [104, 117] 

Intermodalny Krajowy Model Ruchu 

INMOP 3 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad  

[195] 

Krajowy Model Ruchu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad 

[195] 

EMITRANSYS Politechnika Warszawska Wydział Transportu [90] 

Zintegrowany Model Ruchu Centrum Unijnych Projektów Transportowych [32] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [28, 32, 90, 104, 117, 195] 
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2. PROBLEM BADAWCZY – CEL, TEZA I ZAKRES 

ROZPRAWY 

 

2.1. CEL I TEZA ROZPRAWY 

 

Rozważania dotyczące rozwoju infrastruktury transportowej wskazują na planowanie 

jako jego najistotniejszy aspekt. Planowanie polega na określaniu ram działania 

ukierunkowanego na osiąganie konkretnych celów rozwojowych. Tak istotne funkcje 

planowania, a jednocześnie jego złożoność. wskazują na potrzebę poszukiwania rozwiązań 

z zakresu wspomagania decyzji. Bez zastosowania metod wspomagania decyzji należy liczyć 

się z podejmowaniem wadliwych decyzji, tj. decyzji, które nie będą sprzyjały osiąganiu 

założonych celów rozwojowych. Jako główne paradygmaty rozwoju współczesnego świata 

określone zostały zrównoważony rozwój oraz jakość życia mieszkańców. Negatywne 

konsekwencje błędnych decyzji w planowaniu rozwoju infrastruktury transportowej, 

ze względu na istotny wpływ systemu transportowego na otoczenie, mogą obejmować szereg 

skutków. Można wśród niech wymienić skutki finansowe związane z ponoszeniem zbędnych 

nakładów inwestycyjnych na projekty, czy też skutki gospodarcze, polegające na tworzeniu 

barier rozwojowych, ale także skutki o charakterze społecznym i środowiskowym wynikające 

z nadmiernego oddziaływania infrastruktury, czy też utrwalania obszarów wykluczenia 

transportowego. 

Problem planowania rozwoju infrastruktury transportowej obejmuje wyznaczanie 

celów rozwojowych. Proces ten obejmuje planowanie strategiczne, które jest domeną publiczną 

i należy do zadań władzy wykonawczej tj. rządu lub właściwego urzędu. Cele wskazywane 

są w odniesieniu do funkcjonowania państwa jako całości oraz poszczególnych jego obszarów 

np. transportu. Są to działania prowadzone przez radę ministrów oraz właściwe ministerstwa 

poprzez system dokumentów strategicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w szczególności ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju [216]. Charakterystyczne dla 

dokumentów strategicznych jest formułowanie celów w języku naturalnym.  

W zakresie planowania rozwoju infrastruktury transportu urzeczywistnianie planów 

odbywa się poprzez przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych tj. projektów 

budowy, rozbudowy i przebudowy infrastruktury transportowej. Kluczową kwestią planowania 

jest zatem dobranie do realizacji projektów  infrastrukturalnych, które będą adekwatne do celów 
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rozwojowych. W warunkach polskich w toku wyboru projektów infrastrukturalnych 

praktycznie nie stosuje się metod pozwalających na ocenę stopnia zgodności projektów 

z określonymi celami strategicznymi.  

Mając na uwadze swoje doświadczenia zawodowe związane z obszarem planowania 

strategicznego w przedsiębiorstwach zajmujących się rozwojem infrastruktury transportowej 

(PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.), a także 

uczestnictwo w przygotowaniu dokumentów strategicznych oraz wyborze projektów 

infrastrukturalnych do realizacji, autor wysnuł następujące wnioski. 

Z analizy dokumentów strategicznych [139, 146, 151], a także z doświadczeń 

zawodowych autora wynika, że decyzje w obszarze planowania strategicznego opierają się 

często o podejście eksperckie lub są motywowane politycznie. Niekoniecznie oznacza to, 

że są one pozbawione podstaw merytorycznych i zasadności, jednak nie sposób jest 

wiarygodnie stwierdzić, że są obiektywne i adekwatne do stanu wiedzy oraz, że najlepiej 

wpisują się w zdefiniowane cele rozwojowe. W tej sytuacji wskazano na logikę rozmytą jako 

narzędzie przydatne do wyboru projektów rozwoju infrastruktury transportowej w sytuacji, 

w której cele rozwojowe sformułowane są w języku naturalnym. 

Mając na uwadze rozważania przeprowadzone w tym rozdziale, a także przegląd 

literatury przeprowadzony w rozdziale 1, zdefiniowano problem badawczy rozprawy. 

Planowanie rozwoju infrastruktury transportu jest złożonym zagadnieniem decyzyjnym 

wymagającym uwzględnienia wielu kryteriów dotyczących transportu, ale także uwzględnienia 

otoczenia infrastruktury transportu, tj. zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

również uwarunkowania społeczne. Poszukiwanie rozwiązania tego problemu wymaga 

zastosowania adekwatnych metod. 

Z tego względu tezę rozprawy sformułowano następująco: 

model wielokryterialnego wspomagania decyzji oparty o logikę rozmytą 

zaimplementowany w środowisku MATLAB pozwoli na podejmowanie racjonalnych 

decyzji w procesie planowania rozwoju infrastruktury transportowej. 

W związku z tak sformułowaną tezą, celem pracy jest: 

opracowanie wielokryterialnego modelu wspomagania decyzji opartego o logikę rozmytą 

oraz zaimplementowanego w środowisku MATLAB dla potrzeb planowania rozwoju 

infrastruktury transportowej z uwzględnieniem aspektów zagospodarowania 

przestrzennego.  
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Cele szczegółowe: 

− sformułowanie procedury metody wspomagania decyzji w planowaniu rozwoju 

infrastruktury, 

− implementacja modelu wspomagania decyzji w planowaniu rozwoju infrastruktury 

w środowisku komputerowym, 

− weryfikacja metody. 

Efekty dysertacji skierowane są głównie do administracji publicznej odpowiadającej 

za planowanie rozwoju infrastruktury z przeznaczeniem do zastosowania na poziomie 

planowania strategicznego podstawowo w skali całego kraju, z możliwością zastosowania 

również w skali ponadregionalnej. Model będzie ukierunkowany na planowanie infrastruktury 

transportu drogowego i kolejowego. Dzięki temu instytucje te będą mogły lepiej oceniać 

spójność projektów z przyjętymi kierunkami rozwoju. Implementacja komputerowa pozwoli 

na wspomaganie procesu decyzyjnego bez każdorazowego organizowania szerokiego grona 

ekspertów, dzięki czemu decyzje będą obiektywne oraz oparte o przejrzyste przesłanki. 

Bezpośrednie przygotowanie projektów jest zadaniem inwestora, zwykle, 

ale nie zawsze, zarządcy infrastruktury. W przypadku infrastruktury kolejowej dominującym 

zarządcą jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zaś w przypadku dróg krajowych, 

w tym autostrad i dróg ekspresowych, jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 

Proces bezpośredniego przygotowania projektów, który koncentruje się dotychczas na analizie, 

ocenie i wyborze wariantu jest prowadzony z wykorzystaniem narzędzi i metod 

wspomagających podejmowanie decyzji, zwykle w zakresie prognozowania ruchu [28, 104, 

117], symulacji eksploatacyjnych [119], analizy kosztów i korzyści [7, 57, 98, 165]. Natomiast 

proces planowania strategicznego polegający na wyborze projektów, które mają być 

w poszczególnych perspektywach czasowych realizowane cechuje się, zwłaszcza w warunkach 

polskich, znacznie uboższym wykorzystaniem metod wspomagania decyzji. Brakuje 

w szczególności metod pozwalających na prowadzenie takich ocen w ujęciu ilościowym. 

Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w dwóch przesłankach: 

− w planowaniu rozwoju infrastruktury uwzględnia się m. in. projekty, dla których 

nie jest dostępna dokumentacja przygotowawcza, 

− cele rozwojowe, względem których ewaluuje się projekty wyrażone są w języku 

naturalnym, co jest źródłem ich niejasności. 

W związku z tym zastosowanie dobrze znanych i szeroko stosowanych metod analizy kosztów 

i korzyści, czy analizy wielokryterialnej napotyka znaczne trudności. Proponowany 
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w niniejszej rozprawie model wspomagania decyzji oparty o logikę rozmytą ma na celu 

wypełnienie zidentyfikowanej luki w dostępnych metodach wspomagania decyzji. 

Ze względu na specyfikę procesu decyzyjnego model będzie mógł być dostosowywany 

do zmian w polityce transportowej oraz powinien zapewniać kompatybilność ze sposobem 

artykulacji celów rozwojowych i ich transpozycję na uwarunkowania związane z rozwojem 

infrastruktury transportowej. Nadto model będzie udostępniał wyniki w krótkim czasie, co jest 

szczególnie istotne ze względu na dynamikę procesów decyzyjnych. 

Niniejsza dysertacja składa się z dwu części. W ramach pierwszej części zarysowano 

tematykę pracy, dokonano przeglądu literatury w języku polskim, angielskim i niemieckim. 

Na tej podstawie oraz uwzględniając doświadczenia zawodowe autora związane 

z planowaniem rozwoju infrastruktury określono tezę, cel i cele szczegółowe w zakresie 

stworzenia wielokryterialnego modelu wspomagania decyzji w planowaniu rozwoju 

infrastruktury transportowej. Nadto bardziej szczegółowo omówiono metody 

wielokryterialnego wspomagania decyzji. Następnie sformułowano kryteria podejmowania 

decyzji w planowaniu rozwoju infrastruktury transportu. 

W dalszej, drugiej części pracy dokonano opracowania modelu wspomagania decyzji 

i jego implementacji komputerowej. W ramach tego zadania: 

− sformułowano założenia, w tym strukturę modelu, 

− określono zmienne lingwistyczne odpowiadające kryteriom decyzyjnym, 

− opracowano reguły wnioskowania oraz wskaźniki jakości rozwiązania. 

Ostatecznie model wspomagania decyzji praktycznie zastosowano do oceny grupy 

projektów w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy infrastruktury kolejowej i drogowej. 

We wnioskach podsumowano główne aspekty pracy w ujęciu teoretycznym 

i utylitarnym. 

 

2.2. ZAKRES PRACY 

 

Szczegółowy zakres rozprawy został przedstawiony na rys. 2.1. W pierwszym rozdziale 

rozprawy zarysowano główny problem badawczy oraz dokonano definicji kluczowych pojęć 

stosowanych w rozprawie. Następnie zaprezentowano wyniki przeglądu literatury oraz 

zasobów internetowych dotyczących problematyki planowania rozwoju infrastruktury 

transportowej oraz wspomagania decyzji. Szczególną uwagę zwrócono na cele rozwojowe 
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DEFINICJA PROBELMU BADAWCZEGO: 

- pojęcia stosowane w rozprawie; - cel rozprawy; 

- teza rozprawy; - zakres rozprawy. 

ANALIZA LITERATURY: 

 

- planowanie transportu; 

- rozwój infrastruktury; 

- podejmowanie decyzji; 

- zagospodarowanie przestrzenne. 

WIELOKRYTERIALNE METODY 

WSPOMAGANIA DECYZJI: 

 

- charakterystyka; 

- ocena przydatności; 

- wybór metody opartej na logice 

rozmytej. 

KRYTERIA PODEJMOWANIA DECYZJI: 

 

- dobór kryteriów w odniesieniu do celów rozwojowych; 

- określenie miar kryteriów. 

MODEL WSPOMAGANIA DECYZJI: 

 

- założenia ogóle; - struktura; - parametry; - zmienne lingwistyczne i funkcje 

przynależności; - wskaźniki jakości rozwiązania. 

METODA PLANOWANIA ROZWOJU INFRASTRUKTURY: 

 

- przygotowanie modelu; - przygotowanie danych; - ocena projektów;  

- rankingowanie projektów. 

IMPLEMENTACJA KOMPUTEROWA MODELU: 

 

- zastosowanie środowiska MATLAB Fuzzy Logic Toolbox. 

WERYFIKACJA MODELU I METODY: 

 

- wykonanie oceny projektów. 

Rys. 2.1 Schemat przeprowadzonych badań 

Źródło: opracowanie własne 
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w odniesieniu do transportu oraz na zagadnienie metod optymalizacji i oceny w planowaniu 

rozwoju infrastruktury transportowej. 

Drugi rozdział rozprawy koncentruje się na problemie badawczym poprzez 

zdefiniowanie tezy oraz celu głównego i celów szczegółowych. Nadto w tym rozdziale 

przedstawiono zakres pracy. 

Rozdział trzeci koncentruje się na szczegółowym przedstawieniu metod wspomagania 

decyzji oraz możliwości ich aplikacji do rozwiązania zdefiniowanego problemu badawczego. 

W ramach prac badawczych scharakteryzowano wybrane metody wspomagania decyzji oraz 

dokonano oceny przydatności pod kątem osiągnięcia celu rozprawy. Zaproponowano 

i przedstawiono metodę, którą uznano za szczególnie przydatną do rozwiązania problemu 

wspomagania decyzji w planowaniu rozwoju infrastruktury transportowej na poziomie 

strategicznym tj. logikę rozmytą. 

W rozdziale czwartym przedstawiono i omówiono kryteria podejmowania decyzji 

w planowaniu rozwoju infrastruktury transportowej, odnosząc się do celów rozwojowych. 

Każdemu kryterium przyporządkowano odpowiednią miarę. 

Rozdział piąty poświęcono przedstawieniu autorskiego modelu wspomagania decyzji 

w planowaniu rozwoju infrastruktury transportowej, który obejmuje: 

− założenia ogólne, 

− strukturę modelu, 

− parametry modelu (w tym reguły wnioskowania), 

− zmienne lingwistyczne i funkcje przynależności terminów lingwistycznych, 

− wskaźniki jakości rozwiązania. 

Rozdział szósty przedstawia procedurę metody planowania rozwoju infrastruktury 

transportowej z zastosowaniem modelu zaproponowanego w rozdziale 5., w podziale na: 

− przygotowanie modelu, 

− przygotowanie danych o projektach, 

− ocenę projektów, 

− rankingowanie projektów. 

Następnie w rozdziale siódmym dokonano implementacji komputerowej modelu 

w oparciu o środowisko MATLAB Fuzzy Logic Toolbox. Zaś w rozdziale ósmym zastosowano 

w praktyce autorski model do oceny i szeregowania projektów budowy, rozbudowy 

i przebudowy infrastruktury kolejowej i drogowej. 

Rozprawę zakończono podsumowaniem w rozdziale dziewiątym.  
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3. METODY WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA 

DECYZJI 

 

3.1. PRZEGLĄD METOD WIELOKRYTERIALNEGO 

WSPOMAGANIA DECYZJI 

 

Metody wielokryterialnego wspomagania decyzji (WWD) zwane analizą 

wielokryterialną (MCA) lub wielokryterialnym podejmowaniem decyzji (MCDA) wywodzą 

się z badań operacyjnych. Celem tych metod jest wsparcie decydenta w podjęciu decyzji 

poprzez wskazanie wariantu zgodnego z jego preferencją. Problemy wielokryterialne obejmują 

co najmniej dwa kryteria decyzyjne. Zgodnie z [239] zakłada się, że zachowania zrozumiałości 

zagadnienia decyzyjnego i względnej przejrzystości procesu, ze względu na możliwości 

percepcji ludzkiej, liczba kryteriów nie powinna przekraczać dziewięciu. Proces decyzyjny 

uwzględnia trzy typy aktorów: 

− Decydenta (indywidulanego lub zbiorowego) 

− Analityka, 

− Interesariuszy. 

Rolą decydenta jest wskazanie preferencji i celu procesu decyzyjnego oraz ostateczna 

akceptacja rozwiązania. Do czynności analityka należy opracowanie modelu i współpraca 

z decydentem w zakresie przeprowadzania procesu decyzyjnego. W procesie występują 

również interesariusze, czyli osoby lub podmioty, które mają różne oczekiwania względem 

procesu decyzyjnego. 

Istotnym uwarunkowaniem wielokryterialnych procesów decyzyjnych jest sprzeczność 

kryteriów. Oznacza to, że nie jest możliwe osiągnięcie rozwiązania, które będzie optymalne 

pod kątem wszystkich kryteriów jednocześnie. Poszukuje się zatem rozwiązania 

niezdominowanego, tj. takiego, wobec którego nie da się ustalić rozwiązania lepszego 

pod względem globalnej funkcji celu. Takie rozwiązanie nazywa się też sprawnym, 

paretooptymalnym lub optymalnym w sensie Pareto. 

W odniesieniu do sposobu działania  metod wielokryterialnego wspomagania decyzji 

wyróżnia się: 

− metody wieloatrybutowej teorii użyteczności, 

− metody oparte na relacji przewyższania, 



50 

− metody interaktywne. 

Jako przykłady metod wieloatrybutowej teorii użyteczności można wskazać Analityc 

Hierarhy Proces – AHP [17, 185, 186], UTilité Additive – UTA [21, 80]. Do metod opartych 

na relacji przewyższania zalicza się metody z rodziny Elimination and Choice Expressing 

Reality – ELECTRE [75], [127], Organization, storage, and summarizing 

of relational data – ORESTE [145], rodzinę metod Preference Ranking Organization Method 

for Enrichment of Evaluations – PROMETHEE [146]. 

Metoda Electre III [122, 177, 226, 230, 239] umożliwia szeregowanie wariantów 

na podstawie kryteriów wyznaczających preferencję decydenta. Proces ten odbywa się w trzech 

etapach: 

− etap 1 – budowa macierzy ocen oraz modelu preferencji, 

− etap 2 – określenie relacji przewyższania, 

− etap 3 – zastosowanie relacji przewyższania. 

Dla określonego zbioru wariantów oraz określonych kryteriów następuje wyznaczenie 

wartości kryteriów dla wszystkich wariantów. Do odwzorowania preferencji decydenta 

stosowany jest model preferencji, którego budowa polega na określeniu progów 

równoważności, preferencji oraz weta, a także współczynnika ważności, następnie wyznaczane 

są charakterystyczne parametry dla każdej pary wariantów – współczynnik zgodności, indeks 

zgodności, współczynnik niezgodności oraz relację przewyższania. 

W kolejnym kroku prowadzone jest porządkowanie wariantów, które są dostatecznie 

blisko siebie. Rankingowanie następuje w oparciu o algorytm destylacji wstępującej 

i zstępującej. W ten sposób powstają dwa preporządki wariantów. Następnie w ostatnim etapie 

ustalany jest ranking końcowy, w którym relacje między wariantami są określone jako 

równowaga, preferencja lub nieporównywalność. 

Mocnymi stronami metody Electre III są: 

− preferencja ustalana jest dla każdego kryterium, dzięki czemu metoda jest bardziej 

precyzyjna, 

− możliwość precyzyjnego i intuicyjnego ustalenia preferencji poprzez ustalenie progów 

równowagi, preferencji i weta, 

− ustalanie progów preferencji, równowagi i weta może być bezwzględne lub względne 

stosownie do wartości kryterium, 

− swobodne określenie przez decydenta wag kryteriów, 

− niska podatność na błędy przy przetwarzaniu danych, 
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− szerokie stosowanie w praktyce. 

Do słabych stron tej metody zalicza się zaś: 

− wymagany duży nakład pracy na przygotowanie  danych i zamodelowanie preferencji 

decydenta, 

− dodanie lub usunięcie wariantu może wpłynąć na preferencje dotyczące innych 

wariantów, 

− wynik szeregowania nie zawiera informacji o odstępach między wariantami – brak 

bezwzględnej wartości wynikowej. 

Metoda AHP [16, 20, 49, 54, 69, 122, 162, 164, 184, 239] oparta jest na teorii 

użyteczności i pozwala na uporządkowanie zbioru wariantów poprzez desegregację problemu 

decyzyjnego. Metoda ta obejmuje pięć etapów: 

− etap 1 – budowa hierarchicznej struktury procesu decyzyjnego, 

− etap 2 – określenie preferencji decydenta, 

− etap 3 – wyznaczenie normalizowanych ocen ważności elementów, 

− etap 4 – budowa globalnej macierzy spójności, 

− etap 5 – końcowe szeregowanie wariantów. 

Charakterystycznym elementem metody AHP jest struktura hierarchiczna obejmująca 

trzy poziomy. Najwyższy poziom „0” definiuje cel procesu decyzyjnego (szeregowanie 

wariantów). Poziom „1” zawiera kryteria (podkryteria) oceny, zaś poziom najniższy „2” 

zawiera zbiór wariantów decyzyjnych. Określenie struktury odbywa się w etapie 1 

i odzwierciedla definicję problemu decyzyjnego. Etap 2 obejmuje ustalenie preferencji 

decydenta w odniesieniu do kryteriów podkryteriów i wariantów, które są porównywane 

parami. Stopień preferencji ustala się poprzez nadanie ocen z zakresu od 1 do 9, gdzie 9 oznacza 

najsilniejszą preferencję, zaś 1 to równowaga wariantów. Wartości pośrednie odzwierciedlają 

rosnącą od 2 do 8 preferencję dla danego wariantu. Wyniki porównania wariantów zapisywane 

są w macierzy , w której rozmieszczenie par wariantów odpowiada preferencji. Obliczenie ocen 

ważności elementów hierarchii następuje w etapie 3 i obejmuje normalizowanie tak, aby suma 

ocen ważności na każdym z poziomów była równa 1. 

Kolejnym etapem metody AHP jest badanie spójności macierzy preferencji. Winna ona 

wynosić nie więcej niż 0,1. Po weryfikacji poprawności przeprowadzonych działań można 

zaakceptować wyższe wartości. W innym przypadku należy dokonać redefinicji preferencji. 
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Ostatni etap metody pozwala ustalić ranking wariantów. Dla wariantów obliczana jest 

wartość globalnej funkcji użyteczności. Wartość tę oblicza się sumując iloczyn wag elementów 

na ścieżce od gałęzi hierarchii, z którą związany jest wariant, podkryteria i kryteria do celu. 

Mocnymi stronami metody AHP są: 

− struktura hierarchiczna korzystna dla odwzorowania złożonych problemów 

decyzyjnych, 

− szczegółowy model preferencji porównywalność kryteriów, podkryteriów oraz 

wariantów, 

− możliwość stosowania wartościowania w języku naturalnym, 

− proste zadanie decydenta polegające na ocenie wariantów parami, 

− możliwość weryfikacji spójności ocen, 

− szerokie wykorzystanie w praktyce, 

− ranking referencyjny nie jest powiązany z kryteriami oceny. 

Do słabych stron tej metody można zaliczyć: 

− skala ocen od 1 do 9 nie pozwala w pełni oddać stopnia preferencji , 

− przejście ze skali werbalnej na liczbową od 1 do 9 nie jest precyzyjnie zdefiniowane, 

− w przypadku dodawania kolejnych podkryteriów struktura hierarchiczna zyskuje 

kolejne poziomy, co powoduje, że decydent ma znacznie więcej porównań 

do wykonania. 

Metoda Promethee I [16, 22, 49, 112, 122, 184, 239] może być wykorzystana 

do wielokryterialnej oceny i rankingowania wariantów za pomocą określonego zestawienia 

kryteriów. Procedura metody obejmuje trzy etapy: 

− etap 1 – budowa macierzy oceny oraz modelowania preferencji decydenta, 

− etap 2 – budowa wielokryterialnego indeksu preferencji, 

− etap 3 – zastosowanie relacji przewyższania. 

Proces w etapie 1 zaczyna się od określnia kryteriów oraz wariantów. Następnie należy 

wyznaczyć wartości poszczególnych kryteriów dla elementów zbioru wariantów. Model 

preferencji obejmuje zdefiniowanie funkcji preferencji o znaczeniu intensywności preferencji 

jednego wariantu względem drugiego, odrębnie dla każdego ze zdefiniowanych kryteriów. 

Intensywność preferencji jest wyrażona funkcją będącą różnicą porównywanych wartości 

i przyjmuje wartości od 0 do 1. W zależności od rodzaju preferencji decydenta funkcja ta może 

mieć różny kształt. W kolejnym etapie tworzony jest indeks preferencji jednego wariantu 
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względem drugiego z uwzględnieniem wszystkich przyjętych kryteriów. Zastosowane relacji 

w etapie trzecim obejmuje obliczenie wskaźników przepływu przewyższającego. Dodatni 

wskaźnik oznacza siłę przewyższania wariantu analizowanego względem pozostałych, ujemny 

zaś – przewyższania pozostałych wariantów nad wariantem rozpatrywanym. Wskaźniki 

te umożliwiają wyznaczenie praporządków wariantów na przecięciu których uzyskuje 

się ranking końcowy. W końcowym uszeregowaniu możliwe jest uzyskanie równowagi, 

przewyższania lub niespójności wariantów. 

Mocne strony metody Promethee: 

− precyzyjne modelowanie preferencji oraz wag kryteriów, 

− definiowanie funkcji preferencji dla każdego kryterium, 

− model preferencji obejmuje progi równoważności i preferencji, co umożliwia swobodne 

kształtowanie preferencji, 

− wagi odzwierciedlają kompromis pomiędzy wariantami, 

− niska podatność na błędy przy przetwarzaniu danych. 

Słabe strony tej metody to: 

− czasochłonność i skomplikowanie ustalanie danych wejściowych, 

− wyrażanie preferencji pomiędzy wariantami poprzez wartości, 

− dodanie lub usunięcie wariantu może wpłynąć na wynik szeregowania. 

Metoda UTA [16, 49, 71, 80, 122, 156, 239] jest oparta o teorię użyteczności 

i nie uwzględnia nieporównywalności wariantów. Metoda ma trzy etapy, które obejmują: 

− etap 1 – przygotowanie danych wejściowych, 

− etap 2 – budowę funkcji przewyższania, 

− etap 3 – ustalenie kolejności wariantów wg preferencji decydenta. 

Podobnie jak w poprzednich metodach w etapie 1 następuje zdefiniowanie wariantów 

i kryteriów decyzji. Niemniej w metodzie UTA zdefiniowanie modelu preferencji następuje 

poprzez uporządkowanie części wariantów wg preferencji decydenta – ranking referencyjny. 

W dalszym etapie formułowana jest funkcja użyteczności. W tym, celu wykorzystuje 

się programowanie liniowe, które umożliwia wyznaczenie współrzędnych punktów 

charakterystycznych. Funkcje powinny być tak sformułowane, aby możliwie wiarygodnie 

oddać ranking referencyjny. W etapie 3 następuje szeregowanie wariantów wg wartości funkcji 

użyteczności. Ranking uznaje się za prawidłowy, jeżeli zgodność porządku z porządkiem 

referencyjnym wynosi nie mniej niż 0,75 mierzone współczynnikiem Kendalla.  
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Mocne strony metody UTA: 

− ranking referencyjny jest globalny i nie ma bezpośredniego powiązania z kryteriami 

oceny wariantów, co pozwala uniknąć procedury porównywania wariantów, 

− ranking referencyjny jest stosunkowo prosty i nie wymaga dużej ilości danych, 

zaś decydent stosuje relację równości lub preferencji, 

− metoda jest użyteczna w przypadku dużego zbioru wariantów, 

− ranking określa odległość pomiędzy wariantami i wartość funkcji użyteczności. 

− niska podatność na błędy przy przetwarzaniu danych. 

Natomiast do słabych stron metody UTA można zaliczyć: 

− niejednoznaczność w przejściu pomiędzy oceną werbalną a oceną liczbową, 

− zwiększenie liczby kryteriów i podkryteriów powoduje zwiększenie liczby poziomów 

struktury i duży wzrost nakładów pracy związanych z porównywaniem wariantów, 

− podczas rozważania dużej liczby wariantów opracowanie rankingu referencyjnego 

będzie skomplikowane. 

Wśród metod wielokryterialnego wspomagania decyzji należy wskazać również 

metody oparte na wnioskowaniu rozmytym [18, 45, 102, 132, 135, 197]. W metodach 

tych możliwe jest uwzględnienie preferencji decydenta wyrażonych w języku naturalnym 

oraz odwzorowanie wiedzy eksperckiej do stworzenia modelu preferencji. Metoda 

wnioskowania rozmytego składa się z pięciu etapów, które obejmują [45, 101, 197]: 

− etap 1 – określenie wartości wejściowych oraz właściwych im zbiorów rozmytych 

(fuzyfikacja), 

− etap 2 – ustalenie sposobu agregacji w przypadku wartości należących do więcej 

niż jednego zbioru rozmytego, 

− etap 3 – opracowanie reguł wnioskowania odwzorowujących dane wejściowe na dane 

wyjściowe (implikacja wyniku na podstawie wejść), 

− etap 4 – agregacja wyników implikacji dla poszczególnych reguł wnioskowania, 

− etap 5 – defuzyfikacja, tj. ustalenie wartości wyjściowej. 

Metoda ta może zostać wykorzystana do szeregowania wariantów poprzez określenie 

właściwych im wskaźników preferencji. Odwzorowanie kryteriów decyzyjnych następuje 

poprzez określenie zmiennych lingwistycznych oraz funkcji przynależności do poszczególnych 

zbiorów rozmytych wartościujących w języku naturalnym dane kryterium. Model preferencji 

decydenta opiera się na zdefiniowanych przez ekspertów regułach wnioskowania 
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pozwalających odwzorować stan parametrów wejściowych (kryteriów decyzyjnych) 

na parametr wyjściowy. 

Mocne strony metody wnioskowania rozmytego obejmują [202]: 

− zrozumiałą ideę działania i podejście intuicyjne, 

− elastyczność modelowania , 

− możliwość uwzględnienia danych  nieprecyzyjnych, 

− możliwość nieliniowego odwzorowania preferencji decydenta. 

− uwzględnienie wiedzy eksperckiej,  

− ranking określa odległość pomiędzy wariantami i wartość, 

− możliwość zastosowania języka naturalnego. 

Natomiast do słabych stron metody wnioskowania rozmytego można zaliczyć: 

− konieczność stworzenia funkcji przynależności dla kryteriów decyzyjnych w sposób 

abstrakcyjny z punktu widzenia preferencji decydenta, 

− wyklucza podanie przez decydenta preferencji w sposób intuicyjny, tj. poprzez 

uszeregowanie referencyjnej grupy wariantów. 

 

3.2. WYBÓR METODY WIELOKRYTERIALNEGO 

WSPOMAGANIA DECYZJI 

 

Z istotnych aspektów przygotowania modelu wspomagania decyzji szczególną uwagę 

zwraca się w literaturze na właściwe rozpoznanie problemu decyzyjnego. Zagadnienie 

to obejmuje rozstrzygnięcie następujących kwestii: 

− na czym polega podejmowana decyzja, 

− jaki jest charakter decyzji, 

− co kształtuje decyzję, 

− co ja ogranicza, 

− kto jest decydentem, 

− jakie są okoliczności podejmowania decyzji, 

− jakie warunki muszą być spełnione, aby decyzja była racjonalna, 

− kto jest interesariuszem i jakie są jego wymagania i oczekiwania. 

Zagadnienia te zostały omówione w rozdziałach 1 i 2, a problem decyzyjny polega 

na podejmowaniu racjonalnych decyzji w procesie planowania rozwoju infrastruktury 
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transportowej. Racjonalne decyzje należy tu rozumieć jako uwzględniające cele rozwojowe 

określone w dokumentach strategicznych. 

Wybór metody WWD jest zagadnieniem istotnym i opiera się na następujących 

uniwersalnych przesłankach odniesionych do aspektów niniejszej rozprawy: 

− cel procesu decyzyjnego – szeregowanie projektów ze znaną oceną i dystansem między 

wariantami, 

− postać zbioru wariantów – zbiór znany, który z dużym prawdopodobieństwem może 

podlegać zmianom poprzez dodanie, usunięcie albo redefinicję projektu, 

− rodzaj dostępnej informacji – deterministyczna, 

− sposobu definiowania preferencji lokalnych – określenie celów w dokumentach 

strategicznych, 

− sposób syntezy globalnej funkcji preferencji – wg teorii użyteczności pomijające 

nieporównywalność, z uwzględnieniem doświadczenia eksperckiego, 

− zmienność czasowa parametrów – metody statyczne, ze względu na długie wdrażanie 

decyzji, 

− dokładność metody – metoda dokładna pozwalająca uzyskać ocenę bezwzględną. 

Problem badawczy niniejszej rozprawy obejmuje planowanie rozwoju infrastruktury 

transportu. Jest to złożone zagadnienie decyzyjne wymagające uwzględnienia wielu kryteriów 

dotyczących zarówno transportu, jak i otoczenia infrastruktury transportu, 

tj. zagospodarowania przestrzennego. Przy czym aspekty zagospodarowanie przestrzennego 

obejmują również uwarunkowania społeczne. Należy zatem zwrócić uwagę na uwarunkowania 

istotne dla metody wielokryterialnego wspomagania decyzji: 

− w przypadku przyjmowania celów rozwojowych wg dokumentów strategicznych 

decydent (podmiot określający cel procesu decyzyjnego) jest abstrakcyjny (tj. nie jest 

nim żadna konkretna osoba), co implikuje, że w toku procesu decyzyjnego: 

o nie można z decydentem ustalić nic ponad to, co zostało wyartykułowane 

w dokumentach; w szczególności nie można stworzyć rankingu referencyjnego 

wariantów, 

o decydentami w ścisłym sensie nie są osoby zajmujące kierownicze stanowiska 

w państwie, ponieważ nie służy im samodzielne prawo stanowienia strategii 

i polityk rozwoju [216], 

o informacje o celach i preferencjach należy czerpać z dokumentów strategicznych 

i odnosić je do wiedzy naukowej i oceny eksperckiej, 
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− w toku planowania zamierzeń państwa w zakresie realizacji projektów rozwijających 

infrastrukturę transportową należy spodziewać się wystąpienia sytuacji dodania, 

usunięcia lub redefinicji wariantu: 

o zjawisko takie nie powinno wpływać na ocenę pozostałych projektów, 

o można spodziewać się, że na etapie planowania strategicznego będzie zachodziła 

potrzeba indywidualnej oceny projektów – np. zaproponowanych przez obywateli 

w toku konsultacji publicznych, 

− metoda powinna uwzględnić język naturalny jako sposób wyrażania celów 

rozwojowych, co wynika z: 

o metod stosowanych w prowadzeniu polityki rozwoju, 

o sposobu wyrażania celów rozwojowych w dokumentach strategicznych, 

o potrzeby zachowania społecznej transparentności, a przez to wiarygodności 

procesu decyzyjnego, 

− metoda powinna być przystosowana do oceny dużych zbiorów wariantów. 

Mając na uwadze powyższe rozważania uznano, że do rozwiązania zdefiniowanego 

w niniejszej rozprawie problemu badawczego korzystne będzie zastosowanie modelu 

wielokryterialnego wspomagania decyzji opartego na wnioskowaniu rozmytym. 

 

3.3. LOGIKA ROZMYTA I WNIOSKOWANIE ROZMYTE 

 

Logika rozmyta jest uogólnieniem logiki dwuwartościowej, w której występują dwie 

wartości logiczne reprezentujące fałsz 0 oraz prawdę 1. Logika rozmyta natomiast przewiduje 

wartości pośrednie pomiędzy 0 a 1, które reprezentują stopień, w jakim dane zdanie jest 

prawdziwe [202]. Łączy się ona z pojęciem zbiorów rozmytych sformułowanym przez 

L. Zadeha [238]. Zbiory te określają klasy obiektów bez ustalania jednoznacznych (ostrych) 

granic zbiorów. W związku z tym, analogicznie jak w przypadku wartości logicznych, elementy 

dodanego zbioru mogą przynależeć w określonym stopniu.  

Dzięki zastosowaniu logiki rozmytej możliwe jest stosowanie zmiennych 

lingwistycznych tj. takich, których wartości są wyrażone nie liczbowo, lecz za pomocą słów. 

Dzięki temu systemy komputerowe zdolne są do operowania na słowach, a nie wyłącznie 

na liczbach. Jest to właściwość szczególnie pożądana w przypadku niniejszej rozprawy. Cele 

rozwojowe są bowiem wyrażone w języku naturalnym, co jest mniej precyzyjne, jednak bliższe 

ludzkiej percepcji i komunikacji. 
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W związku z powyższym logika rozmyta jest zaliczana do tzw. soft computing, 

co oznacza zaakceptowanie braku precyzji i częściową prawdę [202]. Tak więc można 

stwierdzić, że logika rozmyta naśladuje ludzki sposób wnioskowania i pozwala uzyskać 

korzystny kompromis między precyzją a istotnością zagadnień. 

System wielokryterialnego wspomagania decyzji oparty o logikę rozmytą składa się 

z następujących elementów [102, 197, 202]: 

− blok rozmywania (fuzyfikacji), 

− blok wiedzy – baza reguł wnioskowania, 

− blok wnioskowania, 

− blok wyostrzania (defuzyfikacji). 

Budowę systemu przedstawiono na rys. 3.1. 

 

 

 

 

Możliwe jest także [202] łączenie systemów rozmytych w struktury hierarchiczne: 

− wstępujące, 

− zagregowane, 

− kaskadowe. 

Działanie takie jest szczególnie korzystne w przypadku stosowania więcej niż trzech 

zmiennych lingwistycznych wejściowych. Możliwe jest wówczas rozdzielenie, stosownie 

do tematyki, zmiennych wejściowych na odrębne systemy wnioskujące [202]. Dzięki temu 

możliwe jest uniknięcie nadmiernego wzrostu liczby reguł wnioskowania [40]. 

Blok rozmywania 

(fuzyfikacji) 

Blok wnioskowania 

 

wnioskowanie 

agregacja 

Blok wyostrzania 

(defuzyfikacji) 

Baza reguł 

wnioskowania 

Rys. 3.1 Schemat rozmytego systemu wspomagania decyzji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [102, 197, 202] 
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Przynależność do danego zbioru rozmytego określana jest za pomocą funkcji 

przynależności. Przyjmuje ona wartości z zakresu od 0 do 1. Pozwala ona określić w jakim 

stopniu dane wartości wejściowe przynależą do danego zbioru. Funkcja przynależności może 

mieć różne kształty. Przykładową rodzinę funkcji przynależności przedstawiono na rys. 3.2. 

 

 

Rys. 3.2 Rodzina funkcji przynależności do zbiorów rozmytych „bardzo niska”, „niska”, 

„średnia”, „duża”, „bardzo duża”. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Inną istotną kwestią jest stosowanie operatorów mnogościowych. Jako, że logika 

rozmyta jest uogólnieniem logiki Boolowskiej, to w związku z tym, typowe operacje 

mnogościowe na zbiorach są nadal poprawne. Z tym jednak zastrzeżeniem, że wartości logiczne 

przyjmują wartości z przedziału od 0 do 1, co powoduje, że operator „i” zastępuje formuła 

„min”, zaś operator „lub” funkcja „max”.  Zestawienie operacji mnogościowych na zbiorach 

rozmytych przedstawia tab. 3.1. 

 

Tab. 3.1 Operacje logiczne w logice rozmytej 

AND OR NOT 

A B min(A,B) A B max(A,B) A 1-A 

0 0 0 0 0 0 0 1 

0 1 0 0 1 1 1 0 

1 0 0 1 0 1 
 

1 1 1 1 1 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [101, 202] 
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Graficznie przedstawienie powyższych operacji mnogościowych na zbiorach 

rozmytych zostało zawarte na rys. 3.3. 

 

 

Rys. 3.3 Graficzne przedstawienie operacji mnogościowych na zbiorach rozmytych 

Źródło: [202] 

 

Kluczowym elementem logiki rozmytej jest stosowanie reguł wnioskowania 

rozmytego. Skonstruowane są one w oparciu o wartości lingwistyczne i umożliwiają 

odwzorowanie wiedzy i doświadczenia ekspertów. Budowa reguł wnioskowania nie jest 

oryginalną cechą systemów logiki rozmytej. Charakterystyczna jest jednak możliwość 

zastosowania poprzedników i następników wyrażonych w języku naturalnym. Możliwe 

jest zatem de facto dokonywanie operacji matematycznych na słowach, które są nieprecyzyjne. 

Związki przyczynowo skutkowe są w logice rozmytej formułowane za pomocą reguł 

o konstrukcji [101, 197]: 

 

IF x1 jest A AND x2 jest B THEN y jest C   (3.1) 

 

gdzie: 

x1, x2, y – zmienne lingwistyczne wyrażone w języku naturalnym, 

A, B, C – terminy lingwistyczne, 

AND, THEN – operacje mnogościowe na funkcjach przynależności. 

 

Do modelowania procesu wnioskowania rozmytego szeroko stosowane są dwa sposoby: 

Sugeno i Mamdani. System Sugeno przewiduje do odwzorowania danych wyjściowych funkcję 

stałą lub liniową, co ogranicza możliwość opisu zjawisk natomiast w przypadku modelu 

Mamdaniego możliwe jest zastosowanie również funkcji nieliniowych [197, 202]. Działanie 

systemu wnioskującego omówiono w podrozdziale 3.1.  
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Kolejnym istotnym aspektem jest agregacja wyników poszczególnych reguł 

wnioskowania, która następuje przez złożenie poszczególnych funkcji wynikowych  

do jednej funkcji wynikowej. Następnie wykonywana jest defuzyfikacja, czyli wyostrzanie, 

dzięki której uzyskuje się konkretną liczbową wartość wynikową. Proces ten przedstawiono 

na rys. 3.4. 

 

 

Rys. 3.4 Graficzna prezentacja procesu wnioskowania rozmytego 

Źródło: [197] 

 

Do defuzyfikacji może zostać zastosowana jedna z kilku metod [101, 197, 202]: 

− metoda środka ciężkości polegająca na wyznaczeniu położenia punktu geometrycznego 

środka ciężkości na wykresie wynikowym (centroid), 

− metoda symetrycznej powierzchni polegająca na wyznaczeniu takiej wartości, aby pola 

powierzchni pod wykresem funkcji wynikowej po obu stronach tej wartości były równe 

(bisector), 

− metoda najmniejszej z wartości maksymalnych polegająca na wyznaczeniu największej 

wartości, dla której wynikowa funkcja przynależności przyjmuje wartość maksymalną 

(som), 

− metoda największej z wartości maksymalnych polegająca na wyznaczeniu największej 

wartości, dla której wynikowa funkcja przynależności przyjmuje wartość maksymalną 

(lom), 
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− metoda średniego maksimum polegająca na wyznaczeniu wartość średniej z zakresu, 

dla którego funkcja przynależności przyjmuje wartość maksymalną (mom). 

Na rys. 3.5 przedstawiono graficznie rozmieszczenie wyników w zależności od 

zastosowanej metody defuzyfikacji. 

 

 

Rys. 3.5 Graficzna prezentacja wyników defuzyfikacji w zależności od zastosowanej metody 

Źródło: [202] 
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4. KRYTERIA PODEJMOWANIA DECYZJI W 

PLANOWANIU ROZWOJU INFRASTRUKTURY 

 

4.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE DO FORMUŁOWANIA KRYTERIÓW 

 

W rozdziale 1 omówiono cele rozwojowe określone w ramach prowadzonej w Polsce 

polityki rozwoju. Koncentrują się one na zagadnieniach zrównoważonego rozwoju i jakości 

życia. W dokumentach strategicznych [136, 151] jakość życia rozumiana jest jako 

wyrównywanie szans poprzez zwiększanie spójności społecznej, poprawę poziomu 

cywilizacyjnego życia codziennego, dalej warunkują to łatwą dostępnością usług i zasobów 

publicznych. Nadto w dokumentach kładziony jest nacisk na równowagę wsparcia regionów 

dynamicznego rozwoju i regionów słabszych. Wydajny system transportu ma bowiem 

kluczowe znaczenie dla podnoszenia jakości życia mieszkańców [35]. Infrastruktura transportu, 

stosownie do swojej jakości, wpływa też na jakość przestrzeni publicznej [133]. W tym sensie 

transport i jego infrastruktura przyczynia się do poprawy jakości życia. 

Jednakże, oddziaływania transportu mają również znaczny negatywny wpływ na jakość 

życia mieszkańców. Negatywny wpływ transportu wg [5, 81, 82, 90] obejmuje przede 

wszystkim: emisję gazów cieplarnianych, emisję zanieczyszczeń, zajmowanie przestrzeni 

cennej przyrodniczo oraz rozdzielanie funkcji terenów ograniczające bioróżnorodność 

lub naruszające struktury społeczne, emitowanie hałasu. W obszarze negatywnych oddziaływań 

szczególnie duży wpływ ma motoryzacja indywidualna przyczyniająca się do kongestii oraz 

zmniejszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Poszukując kryteriów podejmowania decyzji w planowaniu rozwoju infrastruktury 

należy zatem uwzględniać wspomniane uwarunkowania omówione szerzej w rozdziale 1. 

Nadto trzeba mieć na uwadze, iż proces planowania strategicznego infrastruktury w skali 

państwa ma zwykle charakter pierwotny wobec bardziej szczegółowych opracowań 

planistycznych (np. studiów wykonalności). Stąd do istotnych cech tego procesu można 

zaliczyć ogólne sformułowanie celów oraz skąpy zasób informacji na temat planowanych 

działań. Niemniej nie można stwierdzić, że planowanie na poziomie kraju jest zagadnieniem 

trywialnym. Przeciwnie – na jego wielowymiarowość mają wpływa następujące okoliczności 

[82, 84]: 

− złożoność zagadnienia, obejmująca: 
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o interdyscyplinarność, 

o niską dostępność informacji, 

− wartość zagadnienia, obejmująca: 

o koszty wdrożenia, 

o trwałość następstw. 

Mając na uwadze omówione w podrozdziale 1.3 cele rozwojowe w odniesieniu 

do rozwoju infrastruktury transportu można wskazać na trzy zasadnicze obszary formułowania 

celów (rys. 4.1.) [106, 120, 176, 233]: 

− gospodarczy (ekonomiczny), 

− środowiskowy, 

− społeczny. 

Przy tym, w kontekście tematyki niniejszej rozprawy, obszar gospodarczy można 

odnosić do ilościowego i jakościowego zaspokajania potrzeb transportowych, zaś obszar 

środowiskowy i społeczny – do zagospodarowania przestrzennego. 

Mając na uwadze cel rozprawy oraz omówione cele strategiczne rozwoju infrastruktury 

transportowej, na potrzeby badań sformułowano następujące kryteria podejmowania decyzji: 

− dostępność transportową, 

− popyt na transport (ruch), 

− jakość infrastruktury, 

− ingerencję w przyrodę, 

− wpływ na klimat, 

− hałas, 

− ingerencję w zabudowę, 

− oddziaływanie na zabytki, 

− oddziaływanie na społeczeństwo. 

Dla potrzeb formalnego zapisu powyższe kryteria zapisano jako zbiór KR o elementach: 

 

KR= {kr: kr = dt, r, j, ip, k, h, z, zab, s}   (4.1) 

gdzie: 

− dt - dostępność transportowa, 

− r - popyt na transport, 

− j - jakość infrastruktury, 
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− ip - ingerencja w przyrodę, 

− k - wpływ na klimat, 

− h - hałas, 

− z - ingerencja w zabudowę, 

− zab - oddziaływanie na zabytki, 

− s - oddziaływanie na społeczeństwo. 

Ze względu na zdefiniowane wcześniej obszary formułowania celów: gospodarczy 

(ekonomiczny), środowiskowy i społeczny, zbiór kryteriów KR podzielono na trzy podzbiory: 

− podzbiór kryteriów gospodarczo-transportowych postaci: KRt = {dt, r, j}, 

− podzbiór kryteriów środowiskowych postaci: KRś = {ip, k, h}, 

− podzbiór kryteriów społecznych postaci: KRp = {z, zab, s}. 

W kolejnych podrozdziałach poddano szczegółowej analizie poszczególne grupy 

kryteriów wskazując na uwarunkowania jakościowo-ilościowe ich wyznaczania dla potrzeb 

budowy modelu. Powiązanie kryteriów decyzyjnych z obszarami wyznaczania celów 

rozwojowych infrastruktury transportowej przedstawiono na rys. 4.1. 

 

 

Rys. 4.1 Obszary formułowania celów rozwojowych infrastruktury transportu i 

odpowiadające im kryteria decyzyjne. 

Źródło: opracowanie własne 
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Zdefiniowane w niniejszym rozdziale kryteria decyzyjne zostaną zastosowane jako 

zmienne lingwistyczne w modelu przedstawionym w rozdziale 5. 

Na potrzeby definicji wybranych kryteriów przeprowadzono analizę przestrzenną  

 oprogramowaniu GIS z wykorzystaniem danych udostępnianych przez Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii [66]. Analizowane dane obejmowały: 

− bazę danych obiektów topograficznych Głównego Urzędu Geodezji 

i Kartografii [67], 

− bazę przestrzenną form ochrony przyrody prowadzoną przez Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska [66], 

− bazę przestrzenną zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa [152]. 

 Weryfikacji poddano 34 odcinki dróg ekspresowych i autostrad zarządzanych przez 

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o łącznej długości ponad 3800 kilometrów. 

Lokalizację analizowanych odcinków przedstawiono graficznie na rys. 4.2. 

 

 

Rys. 4.2 Odcinki dróg ekspresowych i autostrad analizowane na potrzeby definicji kryteriów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [66] 
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4.2. DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA 

 

Zagadnienie dostępności transportowej jest intuicyjnie powszechnie zrozumiałe. 

Niemniej na potrzeby modelowania powinno zostać zdefiniowane w sposób jednoznaczny. 

W literaturze wskazuje się różne definicje dostępności transportowej [63, 116, 192]. Syntezy 

zagadnienia dokonali m.in. autorzy [116], określając poniższe typy dostępności transportowej: 

− dostępność mierzona wyposażeniem infrastrukturalnym – ujmująca ilościowo 

i jakościowo istniejącą infrastrukturę transportową, np. gęstość sieci transportowej, 

− dostępność mierzona odległością – zarówno w ujęciu drogi, jak i czasu lub szerzej 

w sensie ekonomicznym, 

− dostępność kumulatywna (lub izochronowa lub czasowa) – rozumiana jako liczność 

zbioru celów podróży, które można osiągnąć w danym czasie, 

− dostępność potencjałowa – zakłada, że zwiększeniu odległości (drogowej, czasowej, 

czy ekonomicznej) towarzyszy zmniejszenie chęci pasażera do odbycia podróży, 

− dostępność spersonalizowana – oparta o osobiste preferencje podróżnych. 

W Polsce jako miarę dostępności transportowej wykorzystywaną w dokumentach 

strategicznych [116, 137, 139, 151, 175] przyjęto Wskaźnik Międzygałęziowej Dostępności 

Transportowej (WMDT) opracowany przez Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

Polskiej Akademii Nauk [116, 175]. Opiera się on na dostępności potencjałowej i opisany jest 

wzorem [116]: 

 

𝐴𝑖 = ∑ 𝑓1(𝑀𝑗)𝑓2(𝑐𝑖𝑗)𝑗     (4.2) 

 

gdzie: 

i, j – numer rejonu komunikacyjnego  𝑖 ∈ {1,2,3,… , j}, 𝑖 ≠ 𝑗,   

Ai – dostępność transportowa i-tego rejonu komunikacyjnego, 

Mj – masy, np. liczba ludności lub PKB dostępne w j-tym rejonie komunikacyjnym, 

cij – łączna odległość fizyczna, czasowa (czas) lub ekonomiczna (koszt) związana 

z podróżą z i-tego rejonu komunikacyjnego do j-tego rejonu komunikacyjnego. 

 

WMDT definiowany jest jako suma relacji transportowych pomiędzy danymi 

ośrodkami uwzględniając czas podróży i istotność tych ośrodków. W transporcie pasażerskim 
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o istotności świadczy wielkość populacji, zaś w transporcie towarów – PKB). Wskaźnik 

przyjmuje wartości od 0 do 100, gdzie ze wzrostem dostępności transportowej wartość 

wskaźnika rośnie. 

Prognozowana w dokumentach strategicznych na rok 2023 wartość WMDT została 

podana w tab. 4.1. 

 

Tab. 4.1 Wartość wskaźnika WMDT prognozowana na rok 2023 

Województwo Wartość WMDT 

zachodniopomorskie 14,14 

warmińsko-mazurskie 17,85 

podlaskie 18,04 

lubuskie 20,85 

lubelskie 25,44 

podkarpackie 26,88 

pomorskie 27,28 

kujawsko-pomorskie 34,27 

dolnośląskie 35,24 

świętokrzyskie 37,34 

wielkopolskie 38,47 

opolskie 40,77 

małopolskie 51,33 

łódzkie 53,60 

śląskie 66,94 

mazowieckie 69,26 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [116] 

 

Uwagę zwracają znaczne różnice w dostępności transportowej poszczególnych 

województw. Do województw o największej dostępności transportowej należą województwo 

mazowieckie i województwo śląskie, w przypadku których, wartość wskaźnika przekracza 65. 

Najmniejsza dostępność transportowa wyrażoną przez WMDT dotyka województw zachodnio-

pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. W przypadku tych województw 

wskaźnik dostępności nie przekracza 20, a więc jest ponad trzykrotnie niższy niż 

w przypadku województw o największej dostępności transportowej. 

 

 

 

 



69 

Dane dotyczące prognozowanej wartości WMDT zobrazowano na rys. 4.3. 

 

 

Rys. 4.3 Prognoza wartości wskaźnika WMDT na rok 2023 w poszczególnych 

województwach 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [116] 

 

Miarą kryterium będzie zatem wartość WMDT przyjmująca wartości: 

 

𝑥𝑑𝑡 ∈ ⟨0; 100⟩ [−]     (4.3) 

 

Na potrzeby definicji zmiennej lingwistycznej odpowiadającej temu kryterium 

przeprowadzono analizę statystyczną wartości WMDT prognozowanych na rok 2023, która 
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umożliwi określenie punktów charakterystycznych funkcji przynależności. Wyniki analizy 

przedstawiono w tab. 4.2. 

 

Tab. 4.2 Wyniki analizy statystycznej prognozowanej na rok 2023 

wartości wskaźnika WMDT dla województw. 

Miara statystyczna WMDT 

[-] 

wartość minimalna 14,14 

kwartyl dolny 24,29 

mediana 34,76 

kwartyl górny 43,41 

wartość maksymalna 69,26 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [116] 

 

4.3. POPYT NA TRANSPORT 

 

Modelowanie i prognozowanie popytu na transport rozumianego jako wielkości ruchu 

w przyszłych okresach jest jednym z kluczowych zagadnień planowania transportu [33, 91, 94, 

96, 104, 117, 159, 228, 229]. Wielkość przyszłych potoków ruchu jest także uznawana za jedną 

z głównych przesłanek w procesie decyzyjnym dotyczącym rozwoju infrastruktury [7, 17, 25, 

26, 50, 98, 99, 181]. Zagadnienie modelowania i prognozowania ruchu zostało poruszone 

w podrozdziale 1.3. 

Jako wartość kryterium decyzyjnego przyjmowany będzie pasażerski średniodobowy 

ruch roczny (SDRR) wynikający z prognozy na rok 2050. Do wykonania prognozy 

wykorzystany zostanie sieciowy modelu ruchu [28]. Jest to ogólnopolski model 

czterostopniowy obejmujący generację podróży, rozkład przestrzenny podroży (dystrybucja), 

wybór środka transportu (podział  międzygałęziowy), rozkład ruchu na sieć. Uwzględnia 

on transport indywidualny (samochodowy) i zbiorowy wykonywany za pomocą autobusów, 

kolei i samolotów (w połączeniach krajowych). Ogólne wyniki modelowania dla całej sieci 

transportowej Polski przedstawione są na rys. 4.4. 
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Rys. 4.4 Wynik prognozy pasażerskiego SDRR dla zadanego horyzontu prognostycznego 

uzyskany z zastosowaniem sieciowego modelu ruchu 

Źródło: [28, 29] 

 

Model dostarcza wyników prognozy w następującym podziale: 

− kolej regionalna – R, 

− kolej międzyregionalna – IR, 

− kolej dużych prędkości – IC, 

− autobusy regionalne – BUS Reg, 

− autobusy międzyregionalne – BUS MR, 

− autobusy ekspresowe – BUS EX, 

− samochody osobowe. 

W przypadku transportu samochodami osobowymi uwzględnione są różne motywacje 

odbywania podróży i charakterystyczne dla nich współczynniki napełnienia pojazdów [28]. 
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Istotnym aspektem modelu jest również odwzorowanie przyszłego stanu infrastruktury 

transportowej, zarówno sieci transportowej, jak i parametrów technicznych infrastruktury. 

W tym zakresie uwzględniono rozwój sieci drogowej zgodnie ze strategią [107, 138, 139]. 

Miarą kryterium będzie zatem średniodobowy ruch roczny wyrażony w liczbie 

pasażerów. Maksymalna wartość tego kryterium jest teoretycznie nieograniczona, jednak na 

potrzeby modelu wspomagania decyzji ze względów praktycznych zostanie ona ograniczona: 

 

𝑥𝑟 = ⟨0; 69 005⟩ [
𝑝𝑎𝑠

𝑑𝑜𝑏𝑎
]     (4.4) 

 

Na potrzeby definicji zmiennej lingwistycznej oraz funkcji przynależności 

odpowiadającej temu kryterium, przeprowadzono analizę statystyczną wartości SDRR 

prognozowanego na rok 2050 w ruchu pasażerskim, opisanych w tab. 4.3. 

 

Tab. 4.3 Wyniki analizy statystycznej SDRR prognozowanego na rok 2050 

Miara statystyczna SDRR 2050 

[pas./doba] 

wartość minimalna  152  

kwartyl dolny  4 173  

mediana  9 084  

kwartyl górny  19 671  

95. centyl  40 833  

wartość maksymalna  69 005  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [28, 29] 

 

4.4. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY 

 

Istotnym czynnikiem determinującym priorytety inwestycyjne w infrastrukturze 

transportowej jest jakość dostępnej infrastruktury. W rozpatrywanym przypadku transportu 

drogowego i kolejowego, za główne czynniki jakościowe można uznać te warunkujące 

wydajność infrastruktury, koszty ponoszone przez przewoźnika oraz stan techniczny (czasem, 

ale nie zawsze również wpływający na wydajność infrastruktury).  

Na podstawie raportów i analiz uczestników rynku przewozów [58, 59, 211–214, 245, 

60–62, 144, 207–210] oraz własnych doświadczeń autora, za czynniki świadczące o jakości 
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infrastruktury drogowej i kolejowej w ujęciu syntetycznym na poziomie strategicznym uznano 

te wymienione w tab. 4.4. 

 

Tab. 4.4 Czynniki świadczące o jakości infrastruktury 

Lp. Parametr jakościowy Uwagi 

 Infrastruktura kolejowa 

1.1. elektryfikacja linii kolejowej na całym odcinku 

1.2. linia co najmniej dwutorowa linie kolejowe równoległe 

traktowane łącznie 

1.3. możliwość ruchu pociągów o długości min. 750 metrów oraz 

bez ograniczeń skrajni taboru 

na całym odcinku 

1.4. możliwość ruchu pociągów o naciskach 221 kN/oś na całym odcinku 

1.5. możliwość ruchu pociągów pasażerskich z prędkością 

powyżej 130 km/h i pociągów towarowych z prędkością min. 

100 km/h 

co najmniej na 80% długości 

odcinka 

 Infrastruktura drogowa 

2.1. droga bezkolizyjna co najmniej na 80% długości 

odcinka 

2.2. droga o dwóch jezdniach co najmniej na 80% długości 

odcinka 

2.3. droga bez ograniczeń skrajni na całym odcinku 

2.4. możliwość ruchu pojazdów o naciskach 115 kN/oś na całym odcinku 

2.5. pożądany stan nawierzchni co najmniej na 80% długości 

odcinka 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [58, 59, 211–214, 245, 60–62, 144, 207–210] 

 

Rozpatrując jakość dostępnej infrastruktury należy brać pod uwagę trwałość 

parametrów w czasie. Przyjęto, że infrastruktura musi umożliwiać co najmniej 10-letni okres 

eksploatacji z parametrami jakościowymi nie gorszymi niż dostępne. 

Miarą kryterium będzie zatem liczba czynników jakościowych osiąganych przez 

istniejącą infrastrukturę. Mając na uwadze zdefiniowaną liczbę czynników kryterium będzie 

przyjmować wartości: 

 

𝑥𝑗 = ⟨0; 5⟩ ∈ ℤ [−]     (4.5) 



74 

Na potrzeby definicji zmiennej lingwistycznej oraz funkcji przynależności 

odpowiadającej temu kryterium zastosowana zostanie skala ocen o wartościach całkowitych 

z opisanego wyżej przedziału.  

 

4.5. INGERENCJA W PRZYRODĘ 

 

Cechą charakterystyczną infrastruktury transportu drogowego i kolejowego jest jej 

liniowość, a przez to ingerencja w otoczenie w sposób dzielący, co wiąże się z negatywnym 

wpływem na siedliska i bioróżnorodność [81, 82, 96, 188]. W celu ochrony przyrody zasoby, 

twory i składniki przyrody mogą być obejmowane różnymi formami ochrony. Ustawa [222] 

zalicza do nich: 

− parki narodowe, 

− rezerwaty przyrody, 

− parki krajobrazowe, 

− obszary chronionego krajobrazu, 

− obszary Natura 2000, 

− pomniki przyrody, 

− stanowiska dokumentacyjne, 

− użytki ekologiczne, 

− zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 

− ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Mając na uwadze konieczność zapewnienia celów zrównoważonego rozwoju 

planowana infrastruktura transportowa powinna w sposób ograniczony ingerować w obszary 

chronione formami ochrony przyrody. Na rys. 4.5 przedstawiono przykład kolizji planowanej 

infrastruktury transportowej z formami ochrony przyrody. Planowana droga ekspresowa S7 

przecina obszar otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego, Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu, oraz zbliża się do skraju Kampinoskiego Parku Narodowego będącego 

jednocześnie obszarem Natura 2000. 
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Rys. 4.5 Przebieg planowanej drogi ekspresowej S7 w okolicach Warszawy i Łomianek na tle 

form ochrony przyrody. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [66] 

 

Miarą kryterium będzie zatem powierzchnia form ochrony przyrody przecinana przez 

planowaną drogę lub linię kolejową odniesiona do całkowitej długości tejże drogi lub linii 

kolejowej. Kryterium może przyjmować wartości: 

 

𝑥𝑖𝑝 ∈ ⟨0; 200⟩ [−]     (4.6) 

 

Na potrzeby definicji zmiennej lingwistycznej odpowiadającej temu kryterium 

przeprowadzono analizę statystyczną wartości kryterium dla zrealizowanych projektów 

w zakresie budowy autostrad i dróg ekspresowych. Analiza ta została wykonana, jako analiza 

przestrzenna, za pomocą oprogramowania GIS z wykorzystaniem danych udostępnianych 
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przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii [66]. Weryfikacji poddano 34 odcinki dróg 

o łącznej długości ponad 3800 kilometrów. Wyniki analizy przedstawiono w tab. 4.5. 

 

Tab. 4.5 Wyniki analizy jednostkowej ingerencji w przyrodę dla projektów zrealizowanych 

Miara statystyczna xip 

wartość minimalna 0 

kwartyl dolny 22,41 

mediana 49,21 

kwartyl górny 70,22 

wartość maksymalna 138,72 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [66] 

 

4.6. WPŁYW NA KLIMAT 

 

Główne negatywne oddziaływanie człowieka na klimat przejawia się w emisji gazów 

cieplarnianych, która jest głównym źródłem zmian klimatycznych. Szacuje się, że z całej emisji 

gazów cieplarnianych w Polsce 13% przypada na sektor transportu, zaś w przypadku samego 

dwutlenku węgla jest to już ponad 16% [34, 232]. Zmniejszanie wpływu na klimat jest jednym 

z głównych celów zrównoważonego rozwoju. 

Wielkość emisji różnych gazów cieplarnianych mierzona jest za pomocą masy 

ekwiwalentnego dwutlenku węgla (CO2e). Miara ta uwzględnia zatem nie tylko sam dwutlenek 

węgla, ale również efekt cieplarniany wywoływany przez inne gazy. Analiza wielkości emisji 

gazów cieplarnianych w fazie eksploatacji infrastruktury transportowej (kolejowej i drogowej) 

będzie obliczona z wykorzystaniem założeń przyjętych w ekspertyzie [166].  

Miarą kryterium będzie zatem jednostkowa wartość emisji ekwiwalentu dwutlenku 

węgla odniesiona do całkowitej długości rozpatrywanej drogi lub linii kolejowej. Maksymalna 

wartość tego kryterium jest zależna od wielkości prognozowanego ruchu i będzie wynosić: 

 

𝑥𝑘 ∈ ⟨0; 9 040⟩ [
𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑚
]    (4.7) 

 

Na potrzeby definicji zmiennej lingwistycznej odpowiadającej temu kryterium przyjęto 

wartości pasażerskiego SDRR przedstawionego w tab. 4.3. Jednostkową emisję gazów 

cieplarnianych dla pracy przewozowej w transporcie pasażerskim wyrażoną w ekwiwalencie 
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dwutlenku węgla przyjęto wg [166] wynoszącą 0,144 kgCO2e/tkm, dla samochodów 

osobowych oraz 0,052 kgCO2e/tkm dla autobusów. Uwzględniając średni podział pracy 

przewozowej pomiędzy samochody osobowe a autobusy [28] przyjęto, że jednostkowa emisja 

gazów cieplarnianych w ekwiwalencie CO2 będzie wynosiła, w ruchu drogowym 0,131 

kgCO2e/tkm. Dla pasażerskiego transportu kolejowego wartość ta wynosi wg [166] 

0,027 kgCO2e/tkm. Wynik przedstawiono w tab. 4.6. 

 

Tab. 4.6 Jednostkowa emisja gazów cieplarnianych w ekwiwalencie CO2 

Miara statystyczna xk 

wartość minimalna 20 

kwartyl dolny 547 

mediana 1190 

kwartyl górny 2577 

95. centyl 5349 

wartość maksymalna 9040 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [28, 29, 166] 

 

 

4.7. HAŁAS 

 

Jednym z głównych źródeł negatywnego oddziaływania transportu na otoczenie 

jest emisja akustyczna, czyli hałas [5, 26, 81, 82, 90, 106, 120, 176]. Dyrektywa 2002/49/WE 

[46] odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku podkreśla istotną 

rolę hałasu w oddziaływaniu na jakość życia i środowisko. W celu zarządzania zagadnieniem 

hałasu dokument przewiduje tworzenie i okresowe aktualizowanie strategicznych map hałasu 

oraz przygotowanie planów działań mitygujących. Dyrektywa [46] wyznacza wartości 

progowe dla intensywności ruchu w odniesieniu do narażenia hałasem dla dróg i linii 

kolejowych: 

− dla dróg: 

o 3 miliony pojazdów rocznie, 

o 6 milionów pojazdów rocznie, 

− dla linii kolejowych, 

o 30 tysięcy pociągów rocznie, 

o 60 tysięcy pociągów rocznie. 
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Narażenie na hałas będzie rozpatrywane jako liczba budynków mieszkalnych 

znajdujących się w zasięgu potencjalnego oddziaływania akustycznego infrastruktury. 

W zależności od wielkości ruchu przyjęte będą obszary oddziaływania o różnej szerokości 

zgodnie z praktyką przyjętą w [168]. Faktyczny obszar oddziaływania akustycznego jest 

zależny od niwelety drogi lub linii kolejowej oraz od ukształtowania terenu. Dokonanie takich 

analiz jest możliwe dopiero w toku projektowania drogi lub linii kolejowej. 

W zależności od intensywności ruchu przyjęto obszary oddziaływania przedstawione 

w tab. 4.7. 

 

Tab. 4.7 Obszary oddziaływania akustycznego 

Intensywność ruchu Szerokość pasa drogi lub 

linii kolejowej [m] 

Obszar oddziaływania 

[m] 

Droga 

0 – 3 mln 100 0 – 20 

3 – 6 mln 100 0 – 50 

powyżej 6 mln  100 0 – 300 

Linia kolejowa 

0 – 30 tys. 50 0 – 20 

30 – 60 tys. 50 0 – 50 

powyżej 60 tys.  50 0 – 300 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [46, 168] 

 

Miarą kryterium będzie zatem jednostkowa liczba mieszkań znajdujących 

się w obszarze oddziaływania odniesiona do całkowitej długości rozpatrywanej drogi lub linii 

kolejowej. Maksymalna wartość tego kryterium jest teoretycznie nieograniczona, jednak 

na potrzeby modelu wspomagania decyzji ze względów praktycznych zostanie ona 

ograniczona: 

 

𝑥ℎ ∈ ⟨0; 10⟩ [
𝑠𝑧𝑡.

𝑘𝑚
]     (4.8) 

 

Na potrzeby definicji zmiennej lingwistycznej odpowiadającej temu kryterium 

przeprowadzono analizę statystyczną wartości kryterium dla zrealizowanych projektów 

w zakresie budowy autostrad i dróg ekspresowych. Analiza ta została wykonana jako analiza 

przestrzenna za pomocą oprogramowania GIS z wykorzystaniem danych udostępnianych przez 
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Główny Urząd Geodezji i Kartografii [66]. Weryfikacji poddano 34 odcinki dróg o łącznej 

długości ponad 3800 kilometrów. Wyniki przedstawiono w 

tab. 4.8. 

 

Tab. 4.8 Wyniki analizy jednostkowej liczby budynków narażonej na oddziaływanie 

akustyczne 

Miara statystyczna xh 

wartość minimalna 0,03 

kwartyl dolny 0,65 

mediana 1,30 

kwartyl górny 2,20 

wartość maksymalna 8,94 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [67] 

 

4.8. INGERENCJA W ZABUDOWĘ 

 

Budowa nowej infrastruktury drogowej i kolejowej, ale także jej rozbudowa 

i przebudowa związana jest z zajmowaniem nowych terenów. Działanie to wymaga 

przekształcenia terenu i zmiany dotychczasowego sposobu zagospodarowania. Powoduje 

to nie tylko zwiększenie presji na środowisko, ale także wpływając na zabudowę oddziałuje 

na sposób użytkowania terenów przez ludzi. 

W kryterium wzięte pod uwagę będą tereny, których obiekty zabudowy 

scharakteryzowano w Bazie Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) [67] jako: 

− tereny zabudowane, w BDOT sklasyfikowane jako PTZB, 

− place, w BDOT sklasyfikowane jako PTPL. 

Miarą kryterium będzie zatem jednostkowa powierzchnia powyższych obszarów 

odniesiona do długości drogi bądź linii kolejowej. Ujednoliconą szerokość pasa infrastruktury 

dla drogi i linii kolejowej przedstawiono w tab. 4.9.  

 

Tab. 4.9 Szerokość pasa infrastruktury 

Rodzaj infrastruktury Szerokość pasa drogi lub 

linii kolejowej [m] 

Droga 100 

Linia kolejowa 50 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [12] 
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Na rys. 4.6 przedstawiono fragment budowanej drogi ekspresowej S7 oraz oznaczone 

na mapie budynki, które podlegały rozbiórce w związku z budową drogi. 

 

 

Rys. 4.6 Kolizja budowanej drogi z zabudową 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [66] 

 

Wartość kryterium, mimo iż w praktyce rzadko przekracza 2 (tab. 4.10), może 

przyjmować wartości: 

 

𝑥𝑧 ∈ ⟨0; 20⟩ [
ℎ𝑎

𝑘𝑚
]     (4.9) 
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Na potrzeby definicji zmiennej lingwistycznej odpowiadającej temu kryterium 

przeprowadzono analizę statystyczną wartości kryterium dla zrealizowanych projektów 

w zakresie budowy autostrad i dróg ekspresowych. Analiza ta została wykonana jako analiza 

przestrzenna za pomocą oprogramowania GIS z wykorzystaniem danych udostępnianych przez 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii [66]. Weryfikacji poddano 34 odcinki dróg o łącznej 

długości ponad 3800 kilometrów. Wyniki przedstawiono w tab. 4.10. 

 

Tab. 4.10 Wynik analizy jednostkowej powierzchni zabudowy objętej ingerencją 

Miara statystyczna xz 

wartość minimalna 0,13 

kwartyl dolny 0,22 

mediana 0,36 

kwartyl górny 0,68 

wartość maksymalna 2,09 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [67] 

 

4.9. ODDZIAŁYWANIE NA ZABYTKI 

 

Zabytki to nieruchomości lub przedmioty ruchome, które będąc dziełem człowieka 

stanowią świadectwo minionej epoki lub zdarzenia mające wartość historyczną, artystyczną lub 

naukową [223]. Z punktu widzenia rozwoju infrastruktury transportu szczególnie istotne 

są zabytki nieruchome oraz zabytki archeologiczne, gdyż ich lokalizacja może kolidować 

z infrastrukturą. W Polsce wyróżnia się zabytki nieruchome i archeologicznych będące [223]: 

− krajobrazami kulturowymi, 

− układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, 

− dziełami architektury i budownictwa, 

− dziełami budownictwa obronnego, 

− obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami, innymi zakładami 

przemysłowymi, 

− cmentarzami, 

− parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, 

− miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych 

osobistości lub instytucji, 

− pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, 



82 

− cmentarzyskami, 

− kurhanami, 

− reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej. 

Z wyżej wymienionych postaci zabytków dla planowania nowej infrastruktury 

transportu kluczowe znaczenie mają zabytki o znacznej powierzchni, a więc stanowiące 

np. krajobraz kulturowy, układ urbanistyczny (ruralistyczny), cmentarz (także jako obiekt 

archeologiczny), czy park. Za formy ochrony zabytków uznaje się [223]: 

− wpis do rejestru zabytków; 

− wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa; 

− uznanie za pomnik historii; 

− utworzenie parku kulturowego; 

− ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

albo decyzjach lokalizacyjnych lub obejmujących pozwolenia zintegrowane. 

Nadto zabytki mogą być ujmowane w wojewódzkich i gminnych ewidencjach zabytków [223].  

Przyjęto, że wielkość obszaru oddziaływania na zabytki uzależniona 

jest od intensywności ruchu. Wielkość obszaru oddziaływania ustalono analogicznie 

do obszarów oddziaływania akustycznego [168]. 

W zależności od intensywności ruchu przyjęto obszary oddziaływania  przedstawione 

w tab. 4.11. 

 

Tab. 4.11 Obszary oddziaływania na zabytki 

Intensywność ruchu Szerokość pasa drogi lub 

linii kolejowej [m] 

Obszar oddziaływania 

[m] 

Droga 

0 – 3 mln 100 0 – 20 

3 – 6 mln 100 0 – 50 

powyżej 6 mln  100 0 – 300 

Linia kolejowa 

0 – 30 tys. 50 0 – 20 

30 – 60 tys. 50 0 – 50 

powyżej 60 tys.  50 0 – 300 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [46, 168] 

 

Miarą kryterium będzie zatem jednostkowa liczba zabytków znajdujących 

się w obszarze oddziaływania odniesiona do całkowitej długości rozpatrywanej drogi lub linii 
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kolejowej. Maksymalna wartość tego kryterium jest teoretycznie nieograniczona, jednak 

na potrzeby modelu wspomagania decyzji ze względów praktycznych zostanie ona 

ograniczona: 

 

𝑥𝑧𝑎𝑏 ∈ ⟨0; 0,2⟩ [
𝑠𝑧𝑡.

𝑘𝑚
]     (4.10) 

 

Na potrzeby definicji zmiennej lingwistycznej odpowiadającej temu kryterium 

przeprowadzono analizę statystyczną wartości kryterium dla zrealizowanych projektów 

w zakresie budowy autostrad i dróg ekspresowych. Analiza ta została wykonana jako analiza 

przestrzenna za pomocą oprogramowania GIS z wykorzystaniem danych udostępnianych przez 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii [66]. Weryfikacji poddano 34 odcinki dróg o łącznej 

długości ponad 3800 kilometrów. Wyniki analizy przedstawiono w tab. 4.12. 

 

Tab. 4.12 Wyniki analizy jednostkowej liczby zabytków dla zrealizowanych projektów 

Miara statystyczna xzab 

wartość minimalna 0 

kwartyl dolny 0,01 

mediana 0,02 

kwartyl górny 0,04 

wartość maksymalna 0,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [152] 

 

4.10. ODDZIAŁYWANIE NA SPOŁECZEŃSTWO 

 

Realizacja inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej wiąże 

się z oddziaływaniem na społeczeństwo. Poza obszarem bezpośrednich oddziaływań 

obejmujących zmiany w możliwości przemieszczania się, czy ingerencję w sposób 

zagospodarowania terenu oraz uciążliwościami związanymi z oddziaływaniem 

wibroakustycznym, istotnym aspektem powstającej i przebudowywanej infrastruktury 

kolejowej jest jej wpływ na społeczeństwo. Wpływ ten ma istotne znaczenie dla jakości życia 

mieszkańców i w związku z tym zasadne jest jego uwzględnienie w procesie decyzyjnym. 

Na podstawie danych płynących z procesów udziału społeczeństwa w planowaniu 

i przygotowaniu inwestycji [30, 141, 145, 147, 148, 193] oraz doświadczeń zawodowych autora 

związanych z procesami konsultacji publicznych dla projektów budowy nowej infrastruktury 
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transportowej, wyróżniono pięć obszarów oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych 

na społeczeństwo. Problematyka oddziaływań społecznych skupia się na zakłóconych 

utrwalonych historycznie uwarunkowaniach relacji społeczno-przestrzennych poprzez 

wprowadzenie barier przestrzennych utrudniających poruszanie się w obrębie rozpatrywanej 

jednostki urbanistycznej. Obszary oddziaływania zestawiono w tab. 4.13 i przyporządkowano 

im kryteria kwalifikujące. 

 

Tab. 4.13 Obszary oddziaływania infrastruktury na społeczeństwo 

Obszar oddziaływania Kryterium 

 Infrastruktura drogowa Infrastruktura kolejowa 

Zakłócenie dotychczasowych 

relacji społecznych (efekt 

barierowy) 

droga klasy A, S, 

bezkolizyjna GP, kolizyjna 

GP dwujezdniowa 

nowa linia kolejowa dużych 

prędkości (powyżej 200 km/h) 

Negatywny wpływ na obiekty 

istotne dla społeczności 

lokalnych 

ingerencja w następujące typy obiektów użyteczności 

publicznej [182]: 

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, 

kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki 

zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, jeżeli nie następuje 

poprawa ich dostępności 

Użyteczność  infrastruktury 

dla społeczności lokalnych 

(dostęp do infrastruktury) 

droga z infrastrukturą do 

obsługi komunikacji 

zbiorowej 

linia kolejowa z infrastrukturą 

pasażerską do obsługi ruchu 

regionalnego 

Stabilność i przewidywalność 

planistyczna 

budowa, przebudowa lub rozbudowa ujęta w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego lub studium 

uwarunkowań i koncepcji zagospodarowania przestrzennego, 

lub istniejąca droga lub linia kolejowa, której przebudowa nie 

zmienia granic pasa drogowego lub terenu kolejowego 

Transparentność planistyczna przeprowadzono co najmniej wstępne konsultacje społeczne 

dostępne dla mieszkańców na przebiegu budowanej, 

przebudowywanej lub rozbudowywanej infrastruktury 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [30, 141, 145, 147, 148, 193] 

 

Wymienione w tab. 4.13 obszary oddziaływania sformułowane zostały z perspektywy 

intuicji mieszkańców. Z tego względu część z oddziaływań ma charakter negatywny, a część 

pozytywny. Oddziaływania opisane w pkt. 1. i 2. wskazują na potencjalne negatywne aspekty 

związane z realizacją projektów infrastruktury transportowej, pkt. 3.–5. odnoszą się zaś 

do pozytywnych uwarunkowań i praktyk w tym procesie. Rozróżnienie to musi być wzięte 

pod uwagę przy formułowaniu syntetycznej oceny oddziaływania projektu na społeczeństwo. 
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Miarą kryterium będzie zatem intensywność oddziaływania infrastruktury 

na społeczeństwo wyrażona liczbą zidentyfikowanych negatywnych czynników wg tab. 4.13. 

Mając na uwadze zdefiniowaną liczbę czynników kryterium będzie przyjmować wartości: 

 

𝑥𝑠 = ⟨0; 5⟩ ∈ ℤ [−]     (4.11) 

 

Na potrzeby definicji zmiennej lingwistycznej oraz funkcji przynależności 

odpowiadającej temu kryterium zastosowana zostanie skala ocen o wartościach całkowitych 

z opisanego wyżej przedziału.  
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5. MODEL WSPOMAGANIA DECYZJI W PLANOWANIU 

ROZWOJU TRANSPORTU 

 

5.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE MODELU WSPOMAGANIA DECYZJI 

 

Problem planowania rozwoju infrastruktury transportowej polega na odpowiednim 

doborze projektów przebudowy, rozbudowy i budowy infrastruktury drogowej i kolejowej, 

które będą realizowane w przyszłości w celu osiągnięcia przyjętych celów strategicznych. 

W tym ujęciu zakłada się, że model będzie wspomagał decyzje na poziomie strategicznym, 

zachowując prostotę użytkowania poprzez adekwatny poziom wymagań dotyczących danych 

wejściowych.  

Kluczowe założenia modelu wspomagania decyzji w planowaniu rozwoju 

infrastruktury transportowej są zatem następujące: 

− rozwój infrastruktury transportowej polega na jej dostosowaniu do obecnych 

i przyszłych potrzeb z uwzględnieniem celów strategicznych, 

− planowanie rozwoju infrastruktury transportowej na poziomie strategicznym polega na 

odpowiednim doborze projektów, które mają być realizowane, 

− wybór projektów odbywa się spośród ustalonej grupy propozycji projektów, 

− projekty obejmują liniową infrastrukturę transportu kolejowego i drogowego, 

− ocena projektów służy określeniu stopnia zgodności projektów z celami strategicznymi, 

− projekty są oceniany względem kryteriów zdefiniowanych w rozdziale 4, 

− kryteria są zgrupowane w trzech zbiorach zwanych obszarami: gospodarczo-

transportowym, środowiskowym, społecznym, 

− kryteria mają charakter zmiennych lingwistycznych i przypisane są im funkcje 

przynależności dla poszczególnych terminów lingwistycznych, 

− ocena projektów odbywa się w oparciu o wnioskowanie rozmyte, 

− dla każdego projektu znane są wartości parametrów, względem których jest 

on oceniany, 

− uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego są wyrażone w kryteriach 

decyzyjnych zgodnie z opisem w rozdziale 4. 

Strukturalnie model będzie składał się z bloku celów strategicznych, który odpowiada 

dokumentom strategicznym określającym cele rozwojowe (przedstawionym w rozdziale 11.3). 
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Następnie dokonany zostanie podział na trzy tematyczne obszary definiowania celów. Obszary 

te reprezentują trzy główne strefy wpływu infrastruktury transportu, tj. oddziaływanie 

na gospodarkę (w tym transport), oddziaływanie na środowisko oraz oddziaływanie 

na społeczeństwo. Celom w danym obszarze przyporządkowane zostaną kryteria decyzyjne, 

co przedstawiono w rozdziale 4. Założono, że model będzie oparty o wnioskowanie rozmyte, 

w związku z tym kryteria decyzyjne zostaną opisane przez zmienne lingwistyczne, którym 

przyporządkowane będą poszczególne terminy lingwistyczne i ich funkcje przynależności.  

 

 

 Rys. 5.1 Struktura funkcjonalna modelu 

Źródło: opracowanie własne 
 

Pozwoli to na metamatematyczne opisanie celów strategicznych wyrażonych 

semantycznie. Na tym etapie opracowana będzie również baza reguł wnioskowania definiująca 

sposób podejmowania decyzji przez decydenta. Kolejnym elementem modelu są moduły 

wnioskowania rozmytego dla poszczególnych obszarów definiowania celów. Blok danych 



88 

wejściowych z charakterystykami poszczególnych projektów dostarcza danych wejściowych 

do trzech modułów wnioskowania FIS1, FIS2 i FIS3. Dane wynikowe z poszczególnych 

modułów wnioskowania odpowiadających kolejnym obszarom definiowania celów zwracają 

dane wyjściowe. Dane wyjściowe są następnie przekazywane na wejście modułu wnioskowania 

FIS4 odpowiadającego za ocenę syntetyczną. W ujęciu funkcjonalnym, model wspomagania 

decyzji w planowaniu rozwoju infrastruktury transportu będzie składał się z elementów 

przedstawionych na rys. 5.1. 

 

5.2. STRUKTURA MODELU 

 

Celem modelu jest wspomaganie decyzji w planowaniu rozwoju infrastruktury 

transportowej poprzez ocenę projektów pod względem stopnia spełnienia celów strategicznych. 

W tym celu niezbędne jest: 

− zdefiniowanie struktury modelu, 

− ustalenie kryteriów oceny w postaci zmiennych lingwistycznych, 

− ustalenie funkcji przynależności wartości zmiennych lingwistycznych 

do poszczególnych terminów lingwistycznych, 

− zdefiniowanie reguł wnioskowania. 

Przedstawiony w rozprawie model wielokryterialnego wspomagania decyzji 

przygotowany jest w oparciu o logikę rozmytą prezentowaną w pracach [18, 45, 102, 132, 135, 

197]. Model wielokryterialnego wspomagania decyzji w planowaniu rozwoju infrastruktury 

transportowej MPRIT można zdefiniować jako uporządkowaną ósemkę postaci: 

 

𝑴𝑷𝑹𝑰𝑻 = 〈𝑺𝑴, 𝑷, 𝑪𝑷,𝑲𝑹,𝑲𝒁𝑳, 𝑻, 𝑭𝑷, 𝑹〉   (5.1) 

 

gdzie: 

− struktura (SM) modelu rozumiana jako powiązania pomiędzy modułami 

wnioskowania rozmytego, 

− projekty (P), które należy poddać ocenie, 

− charakterystyki projektów (CP) określające wartości kryteriów decyzyjnych 

poszczególnych projektów, 
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− kryteria decyzyjne (KR) w postaci zmiennych lingwistycznych (KZL) wraz 

z terminami lingwistycznymi (T) oraz funkcjami przynależności (FP) 

dla poszczególnych terminów lingwistycznych, 

− reguły (R) wnioskowania rozmytego wynikające z odpowiedzi ekspertów. 

Struktura modelu wspomagania decyzji obejmuje moduły wnioskowania rozmytego 

oraz kryteria decyzyjne. W rozdziale 4 przedstawiono kryteria decyzyjne, których jest łącznie 

dziewięć w trzech obszarach: gospodarczo-transportowym, środowiskowym, społecznym. 

W podrozdziale 5.4 w przypadku dwóch kryteriów decyzyjnych przewidziano po trzy terminy 

lingwistyczne, w pozostałych przypadkach 5 terminów lingwistycznych. W przypadku modułu 

wnioskującego dla opisanej liczby zmiennych lingwistycznych i terminów konieczne byłoby 

stworzenie bazy obejmującej bardzo dużą liczbę reguł. Według pracy [40] minimalna liczba 

reguł wymagana do prawidłowego funkcjonowania układu wnioskującego jest równa 

iloczynowi liczby terminów lingwistycznych dla wszystkich rozpatrywanych zmiennych 

lingwistycznych. W przypadku łącznego zastosowania wszystkich kryteriów decyzyjnych 

w jednym module wnioskowania rozmytego minimalna liczba reguł wynosiłaby zatem ponad 

milion. Mając na uwadze, iż tworzenie reguł jest procesem opartym na działaniu ekspertów 

zasadne staje się ograniczenie liczby i złożoności reguł do maksymalnie trzech zmiennych 

lingwistycznych. Wówczas liczba reguł dla poszczególnych modułów wnioskowania 

rozmytego nie przekroczy 125. 

W związku z powyższym na potrzeby rozprawy przyjęto, że model będzie miał 

strukturę drzewiastą modułów wnioskujących. Kryteria decyzyjne będą przyporządkowane 

trzem wspomnianym obszarom, dla których stworzone będą odrębne moduły wnioskowania 

rozmytego. Wyniki wnioskowania w tych modułach będą następnie stanowiły dane wejściowe 

(kryteria decyzyjne) do modułu wnioskującego odpowiadającego za ocenę syntetyczną. 

Moduły wnioskowania rozmytego tworzące strukturę modelu SM (FIS, ang. Fuzzy 

Inference System) mają następujące interpretacje: 

 

Moduł Interpretacja 

FIS1 moduł wnioskowania rozmytego dla obszaru gospodarczo-transportowego 

FIS2 moduł wnioskowania rozmytego dla obszaru środowiskowego 

FIS3 moduł wnioskowania rozmytego dla obszaru społecznego 

FIS4 moduł wnioskowania rozmytego dla oceny syntetycznej 
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Mając powyższe na uwadze strukturę modelu można przedstawić jak na rys. 5.2. 

 

 

Spośród dwóch głównych systemów wnioskowania rozmytego, przedstawionych 

w rozdziale 3, tj. Sugeno [196] i Mamdani [131] do celów modelu wspomagania decyzji 

w planowaniu rozwoju infrastruktury kolejowej bardziej odpowiedni będzie system Mamdani. 

System ten charakteryzuje się następującymi cechami korzystnymi z punktu widzenia 

niniejszej pracy [201]: 

− dobre dopasowanie do danych wejściowych pochodzących od ludzi, co jest szczególnie 

istotne ze względu na fakt, iż jednym z istotnych zadań rozpatrywanego modelu jest 

transpozycja wyrażeń sformułowanych w języku naturalnym na wielkości 

matematyczne, 

− baza reguł o większej możliwości interpretacji, co pozwala korzystniej odwzorowywać 

wyniki wnioskowania,  

− intuicyjność, która jest szczególnie istotna w przypadku definiowania reguł 

wnioskowania przez ekspertów, 

− szeroka akceptacja, która może być wymagana od systemów wspomagania decyzji 

podejmowanych przez podmioty publiczne. 

Do wyostrzania (defuzyfikacji) wyników zastosowana zostanie metoda środka 

ciężkości polegająca na wyznaczeniu położenia punktu geometrycznego środka ciężkości na 

wykresie wynikowym (centroid), która uznawana jest za odpowiednia dla typowych 

zastosowań [197, 200]. 

 

FIS1 FIS2 FIS3 

FIS4 

Rys. 5.2 Struktura modelu w zakresie modułów wnioskujących 

Źródło: opracowanie własne 
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5.3. PARAMETRY MODELU 

 

5.3.1. KRYTERIA DECYZYJNE 

 

Zgodnie z zapisem przedstawionym w rozdziale 4, zbiór kryteriów decyzyjnych ma 

postać: 

𝑲𝑹 = { 𝑑𝑡, 𝑟, 𝑗, 𝑖𝑝, 𝑘, ℎ, 𝑧, 𝑧𝑎𝑏, 𝑠}    (5.2) 

Oznaczenia patrz wzór 4.1. 

 

Mając na uwadze podział kryteriów podejmowania decyzji, wynikający 

ze zdefiniowanych w rozdziale 4 obszarów podejmowania decyzji, kryteria decyzyjne zostały 

przypisane poszczególnym modułom wnioskowania rozmytego wg następujących zbiorów: 

 

𝑲𝑹(𝑭𝑰𝑺𝟏) = {𝑑𝑡; 𝑟; 𝑗}    (5.3) 

𝑲𝑹(𝑭𝑰𝑺𝟐) = {𝑖𝑝; 𝑘; ℎ}    (5.4) 

𝑲𝑹(𝑭𝑰𝑺𝟑) = {𝑧; 𝑧𝑎𝑏; 𝑠}    (5.5) 

 

Zakłada się, że na potrzeby modelu kryteria decyzyjne mają interpretację zmiennych 

lingwistycznych. Zbiór zmiennych lingwistycznych dla kryteriów decyzyjnych KZL jest 

następujący: 

 

𝑲𝒁𝑳 = {𝑥𝑘𝑟: 𝑘𝑟 ∈ 𝑲𝑹} = {𝑥𝑑𝑡;  𝑥𝑟; 𝑥𝑗; 𝑥𝑖𝑝; 𝑥𝑘; 𝑥ℎ; 𝑥𝑧; 𝑥𝑧𝑎𝑏; 𝑥𝑠}  (5.6) 

 

Elementy zbioru KZL mają następującą interpretację: 

 

Oznaczenie Interpretacja 

xkr zmienna lingwistyczna kr-tego kryterium decyzyjnego  

xdt zmienna lingwistyczna dostępność transportowa 

xr zmienna lingwistyczna popyt na transport (ruch) 

xj zmienna lingwistyczna jakość infrastruktury 

xip zmienna lingwistyczna ingerencja w przyrodę 
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Oznaczenie Interpretacja 

xk zmienna lingwistyczna wpływ na klimat 

xh zmienna lingwistyczna hałas 

xz zmienna lingwistyczna ingerencja w zabudowę 

xzab zmienna lingwistyczna oddziaływanie na zabytki 

xs zmienna lingwistyczna oddziaływanie na społeczeństwo 

 

Zmienne lingwistyczne są przypisane poszczególnym modułom wnioskowania 

rozmytego stosownie do obszarów definiowania celów wg następujących zbiorów: 

 

𝑲𝒁𝑳(𝑭𝑰𝑺𝟏) = {𝑥𝑑𝑡;  𝑥𝑟; 𝑥𝑗}    (5.7) 

𝑲𝒁𝑳(𝑭𝑰𝑺𝟐) = {𝑥𝑖𝑝; 𝑥𝑘; 𝑥ℎ}    (5.8) 

𝑲𝒁𝑳(𝑭𝑰𝑺𝟑) = {𝑥𝑧; 𝑥𝑧𝑎𝑏; 𝑥𝑠}    (5.9) 

 

Poszczególnym zmiennym lingwistycznym przyporządkowane są następujące zbiory terminów 

lingwistycznych T(xkr): 

 

𝑑𝑙𝑎 𝑘𝑟 = 𝑑𝑡,  

𝑻(𝒙𝒅𝒕) = {𝑏𝑎𝑟𝑑𝑧𝑜 𝑛𝑖𝑠𝑘𝑎; 𝑛𝑖𝑠𝑘𝑎; ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎; 𝑤𝑦𝑠𝑜𝑘𝑎; 𝑏𝑎𝑟𝑑𝑧𝑜 𝑤𝑦𝑠𝑜𝑘𝑎} (5.10) 

 

𝑑𝑙𝑎 𝑘𝑟 = 𝑟, 

𝑻(𝒙𝒓) = {𝑏𝑎𝑟𝑑𝑧𝑜 𝑛𝑖𝑠𝑘𝑖; 𝑛𝑖𝑠𝑘𝑖; ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖; 𝑑𝑢ż𝑦; 𝑏𝑎𝑟𝑑𝑧𝑜 𝑑𝑢ż𝑦} (5.11) 

 

𝑑𝑙𝑎 𝑘𝑟 = 𝑗, 

𝑻(𝒙𝒋) = {𝑛𝑖𝑠𝑘𝑎; ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎; 𝑤𝑦𝑠𝑜𝑘𝑎}    (5.12) 

 

𝑑𝑙𝑎 𝑘𝑟 = 𝑖𝑝, 

𝑻(𝒙𝒊𝒑) = {𝑏𝑎𝑟𝑑𝑧𝑜 𝑛𝑖𝑠𝑘𝑎; 𝑛𝑖𝑠𝑘𝑎; ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎;𝑤𝑦𝑠𝑜𝑘𝑎; 𝑏𝑎𝑟𝑑𝑧𝑜 𝑤𝑦𝑠𝑜𝑘𝑎} (5.13) 

 

𝑑𝑙𝑎 𝑘𝑟 = 𝑘, 

𝑻(𝒙𝒌) = {𝑏𝑎𝑟𝑑𝑧𝑜 𝑚𝑎ł𝑦;𝑚𝑎ł𝑦; ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖; 𝑑𝑢ż𝑦; 𝑏𝑎𝑟𝑑𝑧𝑜 𝑑𝑢ż𝑦} (5.14) 
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𝑑𝑙𝑎 𝑘𝑟 = ℎ, 

𝑻(𝒙𝒉) = {𝑏𝑎𝑟𝑑𝑧𝑜 𝑚𝑎ł𝑦;𝑚𝑎ł𝑦; ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖; 𝑑𝑢ż𝑦; 𝑏𝑎𝑟𝑑𝑧𝑜 𝑑𝑢ż𝑦}  (5.15) 

 

𝑑𝑙𝑎 𝑘𝑟 = 𝑧, 

𝑻(𝒙𝒛) = {𝑏𝑎𝑟𝑑𝑧𝑜 𝑚𝑎ł𝑎;𝑚𝑎ł𝑎; 𝑢𝑚𝑖𝑎𝑟𝑘𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎; 𝑑𝑢ż𝑎; 𝑏𝑎𝑟𝑑𝑧𝑜 𝑑𝑢ż𝑎} (5.16) 

 

𝑑𝑙𝑎 𝑘𝑟 = 𝑧𝑎𝑏, 

𝑻(𝒙𝒛𝒂𝒃) = {𝑏𝑎𝑟𝑑𝑧𝑜 𝑛𝑖𝑠𝑘𝑖𝑒; 𝑛𝑖𝑠𝑘𝑖𝑒; 𝑢𝑚𝑖𝑎𝑟𝑘𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒; 𝑑𝑢ż𝑒; 𝑏𝑎𝑟𝑑𝑧𝑜 𝑑𝑢ż𝑒} (5.17) 

 

𝑑𝑙𝑎 𝑘𝑟 = 𝑠, 

𝑻(𝒙𝒔) = {𝑛𝑖𝑠𝑘𝑖𝑒; ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑒;𝑤𝑦𝑠𝑜𝑘𝑖𝑒}   (5.18) 

 

Funkcje przynależności dla terminów lingwistycznych poszczególnych zmiennych 

lingwistycznych zdefiniowano w podrozdziale 5.4. 

 

5.3.2. REGUŁY WNIOSKOWANIA 

 

W podrozdziale 5.2 określono, że minimalna liczba reguł wnioskowania zgodnie z [40] 

równa jest iloczynowi terminów lingwistycznych wszystkich rozpatrywanych zmiennych 

lingwistycznych i wynosiłaby ponad milion. Doprowadziło to do wniosku, iż zasadne jest 

zastosowanie struktury drzewa decyzyjnego celem ograniczenia liczby reguł do wielkości 

możliwejdo sformułowania przez ekspertów. 

Mając na uwadze przyjętą strukturę modelu SM oraz przyporządkowanie zmiennych 

lingwistycznych do poszczególnych modułów wnioskowania rozmytego KZL(FISn) 

wymaganą liczbę reguł, zgodnie z [40], można wyznaczyć jako: 

 

𝐿𝑅𝐹𝐼𝑆1 = |𝑻(𝒙𝒅𝒕)| ∙ |𝑻(𝒙𝒓)| ∙ |𝑻(𝒙𝒋)| = 5 ∙ 5 ∙ 3 = 75  (5.19) 

gdzie: LRFIS1 – wymagana liczba reguł dla modułu wnioskowania rozmytego FIS1 

 

𝐿𝑅𝐹𝐼𝑆2 = |𝑻(𝒙𝒊𝒑)| ∙ |𝑻(𝒙𝒌)| ∙ |𝑻(𝒙𝒉)| = 5 ∙ 5 ∙ 5 = 125  (5.20) 

gdzie: LRFIS2 – wymagana liczba reguł dla modułu wnioskowania rozmytego FIS2 
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𝐿𝑅𝐹𝐼𝑆3 = |𝑻(𝒙𝒛)| ∙ |𝑻(𝒙𝒛𝒂𝒃)| ∙ |𝑻(𝒙𝒔)| = 5 ∙ 5 ∙ 3 = 75  (5.21) 

gdzie: LRFIS3 – wymagana liczba reguł dla modułu wnioskowania rozmytego FIS3 

 

𝐿𝑅𝐹𝐼𝑆4 = |𝑻(𝒙𝑻)| ∙ |𝑻(𝒙Ś)| ∙ |𝑻(𝒙𝑷 )| = 5 ∙ 5 ∙ 5 = 125  (5.22) 

gdzie: LRFIS4 – wymagana liczba reguł dla modułu wnioskowania rozmytego FIS4 

 

Łącznie daje to 400 reguł wnioskowania rozmytego, co jest liczbą osiągalną, 

w przeciwieństwie do ponad miliona reguł. Reguły zostały określone na podstawie badania 

przeprowadzonego wśród ekspertów. Udzielali oni odpowiedzi w czterech grupach, 

odpowiadających modułom wnioskowania rozmytego zdefiniowanym w podrozdziale 5.2. Do 

grup eksperci zostali zakwalifikowani stosowanie do swojego wykształcenia i doświadczenia 

zawodowego. Odpowiedzi udzielane były poprzez wybór z listy wniosku dla zdefiniowanych 

poprzedników reguły. Zgodnie z założeniami opracowano następujące liczby reguł 

wnioskowania: 

− 75 reguł dla FIS1, 

− 125 reguł dla FIS2, 

− 75 reguł dla FIS3, 

− 125 reguł dla FIS4. 

Wszystkie reguły wnioskowania zostały przedstawione w załączniku 1. Poniżej 

przedstawiono poglądowo 10 reguł dla FIS1: 

1. If (dostępność_transportowa is bardzo_niska) and (popyt_na_transport is 

bardzo_niski) and (jakość_infrastruktury is niska) then (zaspokojenie_potrzeb_transportowych 

is umiarkowany) 

2. If (dostępność_transportowa is bardzo_niska) and (popyt_na_transport is 

bardzo_niski) and (jakość_infrastruktury is średnia) then 

(zaspokojenie_potrzeb_transportowych is umiarkowany) 

3. If (dostępność_transportowa is bardzo_niska) and (popyt_na_transport is 

bardzo_niski) and (jakość_infrastruktury is wysoka) then 

(zaspokojenie_potrzeb_transportowych is umiarkowany) 

4. If (dostępność_transportowa is bardzo_niska) and (popyt_na_transport is niski) and 

(jakość_infrastruktury is niska) then (zaspokojenie_potrzeb_transportowych is mały) 

5. If (dostępność_transportowa is bardzo_niska) and (popyt_na_transport is niski) and 

(jakość_infrastruktury is średnia) then (zaspokojenie_potrzeb_transportowych is mały) 
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6. If (dostępność_transportowa is bardzo_niska) and (popyt_na_transport is niski) and 

(jakość_infrastruktury is wysoka) then (zaspokojenie_potrzeb_transportowych is 

umiarkowany) 

7. If (dostępność_transportowa is bardzo_niska) and (popyt_na_transport is średni) 

and (jakość_infrastruktury is niska) then (zaspokojenie_potrzeb_transportowych is mały) 

8. If (dostępność_transportowa is bardzo_niska) and (popyt_na_transport is średni) 

and (jakość_infrastruktury is średnia) then (zaspokojenie_potrzeb_transportowych is mały) 

9. If (dostępność_transportowa is bardzo_niska) and (popyt_na_transport is średni) 

and (jakość_infrastruktury is wysoka) then (zaspokojenie_potrzeb_transportowych is mały) 

10. If (dostępność_transportowa is bardzo_niska) and (popyt_na_transport is duży) and 

(jakość_infrastruktury is niska) then (zaspokojenie_potrzeb_transportowych is bardzo_mały) 

 

5.3.3. CHARAKTERYSTYKI PROJEKTÓW 

 

Każdy z ocenianych projektów charakteryzuje się określonymi parametrami 

odnoszącymi się do kryteriów decyzyjnych. W celu umożliwienia przeprowadzenia oceny 

projektu wartości tych kryteriów muszą zostać poddane procesowi rozmywania w oparciu 

o funkcje przynależności poszczególnych zmiennych decyzyjnych. 

Zakłada się, że dany będzie zbiór projektów P, które mają zostać poddane ocenie: 

 

𝑷 = {𝑝: 𝑝 = 1, … , 𝑝′, … , 𝑃}    (5.23) 

gdzie: p, p’ – to numery projektów, P to liczba ocenianych projektów. 

 

Wartości kryteriów decyzyjnych dla projektu można zapisać jako wektor CP wartości 

kryteriów: 

𝑪𝑷 = [𝑥𝑑𝑡(𝑝); 𝑥𝑟(𝑝); 𝑥𝑗(𝑝); 𝑥𝑖𝑝(𝑝); 𝑥𝑘(𝑝); 𝑥ℎ(𝑝); 𝑥𝑧(𝑝); 𝑥𝑧𝑎𝑏(𝑝); 𝑥𝑠(𝑝)] (5.24) 

Oznaczenie Interpretacja 

xkr(p) Wartość zmiennej lingwistycznej kr-tego kryterium decyzyjnego  

xdt(p) wartość zmiennej lingwistycznej dostępność transportowa 

xr(p) wartość zmiennej lingwistycznej ruch 

xj(p) wartość zmiennej lingwistycznej jakość 

xip(p) wartość zmiennej lingwistycznej ingerencja w przyrodę 
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Oznaczenie Interpretacja 

xk(p) wartość zmiennej lingwistycznej wpływ na klimat 

xh(p) wartość zmiennej lingwistycznej hałas 

xz(p) wartość zmiennej lingwistycznej ingerencja w zabudowę 

xzab(p) wartość zmiennej lingwistycznej oddziaływanie na zabytki 

xs(p) wartość zmiennej lingwistycznej oddziaływanie na społeczeństwo 

 

Wartości, które mogę przyjmować kryteria rozumiane jako wartości zmiennych 

lingwistycznych przedstawione są w rozdziale 4. 

 

5.4. ZMIENNE LINGWISTYCZNE WEJŚCIOWE I ICH FUNKCJE 

PRZYNALEŻNOŚCI  

 

5.4.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE DO FORMUŁOWANIA ZMIENNYCH 

LINGWISTYCZNYCH 

 

W modelu zostaną zastosowane następujące zmienne lingwistyczne odpowiadające 

kryteriom decyzyjnym przedstawionym w rozdziale 4: 

− dostępność transportowa, 

− popyt na transport, 

− jakość infrastruktury, 

− ingerencja w przyrodę, 

− wpływ na klimat, 

− hałas, 

− ingerencja w zabudowę, 

− oddziaływanie na zabytki, 

− oddziaływanie na społeczeństwo. 

Kluczowym zagadnieniem formułowania zmiennych lingwistycznych jest odpowiedni 

dobór kształtu funkcji przynależności dla terminów lingwistycznych poszczególnych 

zmiennych. Ze względu na fakt, iż: 

− model ma być wykorzystywany do ocen strategicznych w procesie planowania rozwoju 

infrastruktury transportowej, 
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− na powyższym etapie charakterystyki projektów są określone wstępnie, 

gdyż dla znacznej ich liczby nie będą dostępne szczegółowe opracowania studialne, 

mając na uwadze oczekiwaną dokładność modelu, zdecydowano iż, spośród zwykle 

wykorzystywanych funkcji przynależności wystarczające będzie zastosowanie funkcji 

o najprostszych kształtach, tj. trójkątnych i trapezowych. Funkcje takie są często 

wykorzystywane w zastosowaniach transportowych i innych [18, 108, 132, 135, 155, 224]. 

Nadto dla zmiennych lingwistycznych, w przypadku których dziedzina funkcji nie jest ciągła 

wykorzystane będą dyskretne funkcje przynależności zastosowane np. w [132] do oceny 

złożoności pracy maszynisty stosownie do jakości i wyposażenia infrastruktury kolejowej 

i pojazdów. 

Terminów lingwistycznych, a zatem również funkcji przynależności, 

przyporządkowano  zmiennym lingwistycznym po pięć. Pozwala to na posługiwanie się przez 

ekspertów terminologią semantyczną w intuicyjnym spektrum (bardzo mały, mały, średni, 

duży, bardzo duży etc.). Dla zmiennych opisanych dyskretnymi funkcjami przynależności, 

z uwagi na wąską dziedzinę funkcji, przyjęto po trzy terminy lingwistyczne (mały, średni, 

duży). Charakterystyka poszczególnych zmiennych lingwistycznych i funkcji przynależności 

ich terminów lingwistycznych została przedstawiona w kolejnych podrozdziałach. 

 

5.4.2. DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA JAKO ZMIENNA LINGWISTYCZNA 

 

Zmienna lingwistyczna dostępność transportowa odpowiada kryterium opisanemu 

w podrozdziale 4.2. Dla tej zmiennej przyjęto pięć funkcji przynależności wg następujących 

terminów lingwistycznych: bardzo niska, niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka. Kształt 

funkcji przynależności przyjęto jako trójkątny, a dla skrajnych terminów jako trapezowy. 

Punkty charakterystyczne funkcji przynależności przyjęto zgodnie z wynikami analizy opisanej 

w podrozdziale 4.2. 

 

Funkcje przynależności można w sposób przybliżony zapisać następująco: 

 

− bardzo niska [0;0; 14,14; 24,29], tj.: 

𝑓𝑏𝑛(𝑥𝑑𝑡) = {

1 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑑𝑡 ≤ 14,14
−0,0985𝑥𝑑𝑡 + 2,3928 𝑑𝑙𝑎 14,14 ≤ 𝑥𝑑𝑡 ≤ 24,29

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑑𝑡 ≥ 24,29
  (5.25) 
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− niska  [14,14;  24,29;  34,76], tj.: 

𝑓𝑛(𝑥𝑑𝑡) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑑𝑡 ≤ 14,14
0,0985𝑥𝑑𝑡 − 1,3928 𝑑𝑙𝑎 14,14 ≤ 𝑥𝑑𝑡 ≤ 24,29
−0,0956𝑥𝑑𝑡 + 3,3219 𝑑𝑙𝑎 24,29 ≤ 𝑥𝑑𝑡 ≤ 34,76

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑑𝑡 ≥ 34,76

  (5.26) 

 

− średnia [24,29;  34,76;  43,41], tj.: 

𝑓ś(𝑥𝑑𝑡) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑑𝑡 ≤ 24,29
0,0956𝑥𝑑𝑡 − 2,3219 𝑑𝑙𝑎 24,29 ≤ 𝑥𝑑𝑡 ≤ 34,76
−0,1155𝑥𝑑𝑡 + 5,0156 𝑑𝑙𝑎 34,76 ≤ 𝑥𝑑𝑡 ≤ 43,41

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑑𝑡 ≥ 43,41

  (5.27) 

 

− wysoka [34,76;  43,41;  69,26], tj.: 

𝑓𝑤(𝑥𝑑𝑡) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑑𝑡 ≤ 34,76
0,1155𝑥𝑑𝑡 − 4,0156 𝑑𝑙𝑎 34,76 ≤ 𝑥𝑑𝑡 ≤ 43,41
−0,0387𝑥𝑑𝑡 + 2,6793 𝑑𝑙𝑎 43,41 ≤ 𝑥𝑑𝑡 ≤ 69,26

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑑𝑡 ≥ 69,26

  (5.28) 

 

− bardzo wysoka [43,41;  69,26;  100;  100], tj.: 

𝑓𝑏𝑤(𝑥𝑑𝑡) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑑𝑡 ≤ 43,41
0,0387𝑥𝑑𝑡 − 1,6793 𝑑𝑙𝑎 43,41 ≤ 𝑥𝑑𝑡 ≤ 69,26

1 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑑𝑡 ≥ 69,26
  (5.29) 

 

Odpowiadające temu zapisowi przedstawienie graficzne funkcji przynależności 

dla zmiennej lingwistycznej xdt dostępność transportowa przedstawia rys. 5.3. 

 

 

Rys. 5.3 Funkcje przynależności dla zmiennej lingwistycznej xdt dostępność transportowa.  

Źródło: opracowanie własne 
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5.4.3. POPYT NA TRANSPORT JAKO ZMIENNA LINGWISTYCZNA 

 

Zmienna lingwistyczna popyt na transport odpowiada kryterium opisanemu 

w podrozdziale 4.3. Dla tej zmiennej przyjęto pięć funkcji przynależności wg następujących 

terminów lingwistycznych: bardzo niski, niski, średni, duży, bardzo duży. Kształt funkcji 

przynależności przyjęto jako trójkątny, a dla skrajnych terminów jako trapezowy. Punkty 

charakterystyczne funkcji przynależności przyjęto zgodnie z wynikami analizy opisanej 

w podrozdziale 4.3. 

 

Funkcje przynależności można w sposób przybliżony zapisać następująco: 

 

− bardzo niski [1; 1; 152; 4 173], tj.: 

𝑓𝑏𝑛(𝑥𝑟) = {

1 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑟 ≤ 152
−0,0002𝑥𝑟 + 1,0378 𝑑𝑙𝑎 152 ≤ 𝑥𝑟 ≤ 4173

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑟 ≥ 4173
   (5.30) 

 

− niski [152;  4 173;  9 084], tj.: 

𝑓𝑛(𝑥𝑟) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑟 ≤ 152
0,0002𝑥𝑟 − 0,0378 𝑑𝑙𝑎 152 ≤ 𝑥𝑟 ≤ 4173
−0,0002𝑥𝑟 + 1,8497 𝑑𝑙𝑎 4173 ≤ 𝑥𝑟 ≤ 9084

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑟 ≥ 9084

   (5.31) 

 

− średni [6 280;9 084; 19 671], tj.: 

𝑓ś(𝑥𝑟) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑟 ≤ 4173
0,0002𝑥𝑟 − 0,8497 𝑑𝑙𝑎 4173 ≤ 𝑥𝑟 ≤ 9084
−0,0001𝑥𝑟 + 1,8580 𝑑𝑙𝑎 9084 ≤ 𝑥𝑟 ≤ 19671

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑟 ≥ 19671

   (5.32) 

 

− duży [9 084;19 671;40 833], tj.: 

𝑓𝑑(𝑥𝑟) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑟 ≤ 9084
0,0001𝑥𝑟 − 0,8580 𝑑𝑙𝑎 9084 ≤ 𝑥𝑟 ≤ 19671

−0,00005𝑥𝑟 + 1,9295 𝑑𝑙𝑎 19671 ≤ 𝑥𝑟 ≤ 40833
0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑟 ≥ 40833

  (5.33) 
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− bardzo duży [19 671; 40 833; 69 005; 69 005], tj.: 

𝑓𝑏𝑑(𝑥𝑟) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑟 ≤ 19671
0,00005𝑥𝑟 − 0,9295 𝑑𝑙𝑎 19671 ≤ 𝑥𝑟 ≤ 40833

1 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑟 ≥ 40833
  (5.34) 

 

Odpowiadające temu zapisowi przedstawienie graficzne funkcji przynależności 

dla zmiennej lingwistycznej xr popyt na transport przedstawia rys. 5.4. 

 

 

Rys. 5.4 Funkcje przynależności dla zmiennej lingwistycznej xr popyt na transport 

Źródło: opracowanie własne 

 

5.4.4. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY JAKO ZMIENNA LINGWISTYCZNA 

 

Zmienna lingwistyczna jakość odpowiada kryterium opisanemu w podrozdziale 4.4. 

Dla tej zmiennej przyjęto trzy funkcjie przynależności wg następujących terminów 

lingwistycznych: niska, średnia, wysoka. Kształt funkcji przynależności przyjęto jako funkcję 

dyskretną w dziedzinie liczb całkowitych. Punkty charakterystyczne funkcji przynależności 

przyjęto zgodnie ze skalą ocen opisaną w podrozdziale 4.4. 

Funkcje przynależności można zapisać następująco: 

 

− niska  

𝑓𝑛(𝑥𝑗) =

{
  
 

  
 
1 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑗 = 0

1 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑗 = 1

0,75 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑗 = 2

0,5 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑗 = 3

0,25 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑗 = 4

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑗 = 5

     (5.35) 
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− średnia  

𝑓ś(𝑥𝑗) =

{
  
 

  
 
0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑗 = 0

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑗 = 1

0,5 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑗 = 2

1 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑗 = 3

0,5 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑗 = 4

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑗 = 5

     (5.36) 

 

− wysoka 

𝑓𝑤(𝑥𝑗) =

{
  
 

  
 
0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑗 = 0

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑗 = 1

0,25 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑗 = 2

0,5 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑗 = 3

0,75 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑗 = 4

1 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑗 = 5

     (5.37) 

 

Odpowiadające temu zapisowi przedstawienie graficzne funkcji przynależności 

dla zmiennej lingwistycznej xj jakość przedstawia rys. 5.5. 

 

 

Rys. 5.5 Funkcje przynależności dla zmiennej lingwistycznej xj jakość infrastruktury 

Źródło: opracowanie własne 
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5.4.5. INGERENCJA W PRZYRODĘ JAKO ZMIENNA LINGWISTYCZNA 

 

Zmienna lingwistyczna ingerencja w przyrodę odpowiada kryterium opisanemu 

w podrozdziale 4.5. Dla tej zmiennej przyjęto pięć funkcji przynależności wg następujących 

terminów lingwistycznych: bardzo niska, niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka. Kształt 

funkcji przynależności przyjęto jako trójkątny, a dla skrajnych terminów 

jako trapezowy. Punkty charakterystyczne funkcji przynależności przyjęto zgodnie z wynikami 

analizy opisanej w podrozdziale  4.5. 

 

Funkcje przynależności można w sposób przybliżony zapisać następująco: 

 

− bardzo niska [0;0; 22,41], tj.: 

𝑓𝑏𝑛(𝑥𝑖𝑝) = {

1 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑖𝑝 = 0

−0,045𝑥𝑖𝑝 + 1 𝑑𝑙𝑎 0 ≤ 𝑥𝑖𝑝 ≤ 22,41

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑖𝑝 ≥ 22,41
    (5.38) 

 

− niska [0; 22,41;49,21], tj.: 

𝑓𝑛(𝑥𝑖𝑝) =

{
 
 

 
 0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑖𝑝 = 0

0,045𝑥𝑖𝑝 𝑑𝑙𝑎 0 ≤ 𝑥𝑖𝑝 ≤ 22,41

−0,037𝑥𝑖𝑝 + 1,836 𝑑𝑙𝑎 22,41 ≤ 𝑥𝑖𝑝 ≤ 49,21

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑖𝑝 ≥ 49,21

   (5.39) 

 

− średnia [22,41; 49,21;70,22], tj.: 

𝑓ś(𝑥𝑖𝑝) =

{
 
 

 
 0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑖𝑝 ≤ 22,41

0,037𝑥𝑖𝑝 − 0,836 𝑑𝑙𝑎 22,41 ≤ 𝑥𝑖𝑝 ≤ 49,21

−0,048𝑥𝑖𝑝 + 3,342 𝑑𝑙𝑎 49,21 ≤ 𝑥𝑖𝑝 ≤ 70,22

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑖𝑝 ≥ 70,22

   (5.40) 

 

− wysoka [49,21;70,22; 138,72], tj.: 

𝑓𝑤(𝑥𝑖𝑝) =

{
 
 

 
 0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑖𝑝 ≤ 49,21

0,048𝑥𝑖𝑝 − 2,342 𝑑𝑙𝑎 49,21 ≤ 𝑥𝑖𝑝 ≤ 70,22

−0,015𝑥𝑖𝑝 + 2,025 𝑑𝑙𝑎 70,22 ≤ 𝑥𝑖𝑝 ≤ 138,72

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑖𝑝 ≥ 138,72

  (5.41) 
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− bardzo wysoka [70,22; 138,72; 200], tj.: 

𝑓𝑏𝑑(𝑥𝑖𝑝) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑖𝑝 ≤ 70,22

0,015𝑥𝑖𝑝 − 1,025 𝑑𝑙𝑎 70,22 ≤ 𝑥𝑖𝑝 ≤ 138,72

1 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑖𝑝 ≥ 138,72
   (5.42) 

 

Odpowiadające temu zapisowi przedstawienie graficzne funkcji przynależności 

dla zmiennej lingwistycznej xip ingerencja w przyrodę przedstawia rys. 5.6. 

 

 

Rys. 5.6 Funkcje przynależności dla zmiennej lingwistycznej xip ingerencja w przyrodę 

Źródło: opracowanie własne 
 

5.4.6. WPŁYW NA KLIMAT JAKO ZMIENNA LINGWISTYCZNA 

 

Zmienna lingwistyczna wpływ na klimat odpowiada kryterium opisanemu 

w podrozdziale 4.6. Dla tej zmiennej przyjęto pięć funkcji przynależności wg następujących 

terminów lingwistycznych: bardzo niski, niski, średni, duży, bardzo duży. Kształt funkcji 

przynależności przyjęto jako trójkątny, a dla skrajnych terminów jako trapezowy. Punkty 

charakterystyczne funkcji przynależności przyjęto zgodnie z wynikami analizy opisanej 

w podrozdziale 4.6. 

Funkcje przynależności można w sposób przybliżony zapisać następująco: 

− bardzo niski [0; 0; 20; 547], tj.: 

𝑓𝑏𝑛(𝑥𝑘) = {

1 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑘 ≤ 20
−0,0019𝑥𝑘 + 1,0378 𝑑𝑙𝑎 20 ≤ 𝑥𝑘 ≤ 547

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑘 ≥ 547
   (5.43) 
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− niski [20;  547;  1 190], tj.: 

𝑓𝑛(𝑥𝑘) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑘 ≤ 20
0,0019𝑥𝑘 − 0,0378 𝑑𝑙𝑎 20 ≤ 𝑥𝑘 ≤ 547

−0,0016𝑥𝑘 + 1,8497 𝑑𝑙𝑎 547 ≤ 𝑥𝑘 ≤ 1190
0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑘 ≥ 1190

   (5.44) 

 

− średni [547;  1 190;  2 577], tj.: 

𝑓ś(𝑥𝑘) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑘 ≤ 547
0,0016𝑥𝑘 − 0,8497 𝑑𝑙𝑎 547 ≤ 𝑥𝑘 ≤ 1190
−0,0007𝑥𝑘 + 1,8580 𝑑𝑙𝑎 1190 ≤ 𝑥𝑘 ≤ 2577

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑘 ≥ 2577

   (5.45) 

 

− duży [1 190;  2 577;  5 349], tj.: 

𝑓𝑑(𝑥𝑘) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑘 ≤ 1190
0,0007𝑥𝑘 − 0,8580 𝑑𝑙𝑎 1190 ≤ 𝑥𝑘 ≤ 2577
−0,0004𝑥𝑘 + 1,9295 𝑑𝑙𝑎 2577 ≤ 𝑥𝑘 ≤ 5349

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑘 ≥ 5349

   (5.46) 

 

− bardzo duży [2 577;  5 349;  9 040;  9 040], tj.: 

𝑓𝑏𝑑(𝑥𝑘) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑘 ≤ 2577
0,0004𝑥𝑘 − 0,9295 𝑑𝑙𝑎 2577 ≤ 𝑥𝑘 ≤ 5349

1 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑘 ≥ 5349
   (5.47) 

 

Odpowiadające temu zapisowi przedstawienie graficzne funkcji przynależności 

dla zmiennej lingwistycznej xk wpływ na klimat przedstawia rys. 5.7. 

 

 

Rys. 5.7 Funkcje przynależności dla zmiennej lingwistycznej xk wpływ na klimat. 

Źródło: opracowanie własne 
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5.4.7. HAŁAS JAKO ZMIENNA LINGWISTYCZNA 

 

Zmienna lingwistyczna hałas odpowiada kryterium opisanemu w podrozdziale 4.7. 

Dla tej zmiennej przyjęto pięć funkcji przynależności wg następujących terminów 

lingwistycznych: bardzo niski, niski, średni, duży, bardzo duży. Kształt funkcji przynależności 

przyjęto jako trójkątny, a dla skrajnych terminów jako trapezowy. Punkty charakterystyczne 

funkcji przynależności przyjęto zgodnie z wynikami analizy opisanej w podrozdziale 4.7. 

 

Funkcje przynależności można w sposób przybliżony zapisać następująco: 

 

− bardzo niski [0; 0; 0,03; 0,65], tj.: 

𝑓𝑏𝑛(𝑥ℎ) = {

1 𝑑𝑙𝑎 𝑥ℎ ≤ 0,03
−1,6129𝑥ℎ + 1,0484 𝑑𝑙𝑎 0,03 ≤ 𝑥ℎ ≤ 0,65

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥ℎ ≥ 0,65
   (5.48) 

 

− niski  [0,03; 0,65;  1,3], tj.: 

𝑓𝑛(𝑥ℎ) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥ℎ ≤ 0,03
1,6129𝑥ℎ − 0,0484 𝑑𝑙𝑎 0,03 ≤ 𝑥ℎ ≤ 0,65
−1,5385𝑥ℎ + 2 𝑑𝑙𝑎 0,65 ≤ 𝑥ℎ ≤ 1,3

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥ℎ ≥ 1,3

   (5.49) 

 

− średni [0,65;  1,3;  2,2], tj.: 

𝑓ś(𝑥ℎ) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥ℎ ≤ 0,65
1,5385𝑥ℎ − 1 𝑑𝑙𝑎 0,65 ≤ 𝑥ℎ ≤ 1,3

−1,111𝑥ℎ + 2,444 𝑑𝑙𝑎 1,3 ≤ 𝑥ℎ ≤ 2,2
0 𝑑𝑙𝑎 𝑥ℎ ≥ 2,2

    (5.50) 

 

− duży [1,3;  2,2;  8,94], tj.: 

𝑓𝑑(𝑥ℎ) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥ℎ ≤ 1,3
1,111𝑥ℎ − 1,444 𝑑𝑙𝑎 1,3 ≤ 𝑥ℎ ≤ 2,2

−0,1484𝑥ℎ + 1,3264 𝑑𝑙𝑎 2,2 ≤ 𝑥ℎ ≤ 8,94
0 𝑑𝑙𝑎 𝑥ℎ ≥ 8,94

   (5.51) 

 

− bardzo duży [2,2; 8,94; 10; 10], tj.: 

𝑓𝑏𝑑(𝑥ℎ) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥ℎ ≤ 2,2
0,1484𝑥ℎ − 0,3264 𝑑𝑙𝑎 2,2 ≤ 𝑥ℎ ≤ 8,94

1 𝑑𝑙𝑎 𝑥ℎ ≥ 8,94
   (5.52) 
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Odpowiadające temu zapisowi przedstawienie graficzne funkcji przynależności dla 

zmiennej lingwistycznej xh hałas przedstawia rys. 5.8. 

 

 

Rys. 5.8 Funkcje przynależności dla zmiennej lingwistycznej xh hałas. 

Źródło: opracowanie własne 

 

5.4.8. INGERENCJA W ZABUDOWĘ JAKO ZMIENNA LINGWISTYCZNA 

 

Zmienna lingwistyczna ingerencja w zabudowę odpowiada kryterium opisanemu 

w podrozdziale 4.8. Dla tej zmiennej przyjęto pięć funkcji przynależności wg następujących 

terminów lingwistycznych: bardzo mała, mała, umiarkowana, duża, bardzo duża. Kształt 

funkcji przynależności przyjęto jako trójkątny, a dla skrajnych terminów 

jako trapezowy. Punkty charakterystyczne funkcji przynależności przyjęto zgodnie z wynikami 

analizy opisanej w podrozdziale 4.8. 

 

Funkcje przynależności można w sposób przybliżony zapisać następująco: 

 

− bardzo mała [0; 0; 0,13; 0,22], tj.: 

𝑓𝑏𝑚(𝑥𝑧) = {

1 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑧 ≤ 0,13
−11,1111𝑥𝑧 + 2,4444 𝑑𝑙𝑎 0,13 ≤ 𝑥𝑧 ≤ 0,22

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑧 ≥ 0,22
   (5.53) 
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− mała  [0,13;  0,22;  0,36], tj.: 

𝑓𝑚(𝑥𝑧) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑧 ≤ 0,13
11,1111𝑥𝑧 − 1,4444 𝑑𝑙𝑎 0,13 ≤ 𝑥𝑧 ≤ 0,22
−7,1429𝑥𝑧 + 2,5714 𝑑𝑙𝑎 0,22 ≤ 𝑥𝑧 ≤ 0,36

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑧 ≥ 0,36

  (5.54) 

 

− umiarkowana [0,22;  0,36;  0,68], tj.: 

𝑓𝑢(𝑥𝑧) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑧 ≤ 0,22
7,1429𝑥𝑧 − 1,5714 𝑑𝑙𝑎 0,22 ≤ 𝑥𝑧 ≤ 0,36
−3,125𝑥𝑧 + 2,125 𝑑𝑙𝑎 0,36 ≤ 𝑥𝑧 ≤ 0,68

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑧 ≥ 0,68

  (5.55) 

 

− duża [0,36;0,68; 2,09], tj.: 

𝑓𝑑(𝑥𝑧) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑧 ≤ 0,36
3,125𝑥𝑧 − 1,125 𝑑𝑙𝑎 0,36 ≤ 𝑥𝑧 ≤ 0,68

−0,7092𝑥𝑧 + 1,4823 𝑑𝑙𝑎 0,68 ≤ 𝑥𝑧 ≤ 2,09
0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑧 ≥ 2,09

  (5.56) 

 

− bardzo duża [0,68; 2,09; 20;20], tj.: 

𝑓𝑏𝑑(𝑥𝑧) = {0,7092

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑧 ≤ 0,68
𝑥𝑧 − 0,4823 𝑑𝑙𝑎 0,68 ≤ 𝑥𝑧 ≤ 2,09

1 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑧 ≥ 2,09
  (5.57) 

 

Odpowiadające temu zapisowi przedstawienie graficzne funkcji w zakresie od 0 do 3 

przynależności dla zmiennej lingwistycznej xz ingerencja w zabudowę przedstawia rys. 5.9. 

 

 

Rys. 5.9 Funkcje przynależności dla zmiennej lingwistycznej xz ingerencja w zabudowę. 

Źródło: opracowanie własne 
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5.4.9. ODDZIAŁYWANIE NA ZABYTKI JAKO ZMIENNA LINGWISTYCZNA 

 

Zmienna lingwistyczna oddziaływanie na zabytki odpowiada kryterium opisanemu 

w podrozdziale 4.9. Dla tej zmiennej przyjęto pięć funkcji przynależności wg następujących 

terminów lingwistycznych: bardzo niskie, niskie, umiarkowane, duże, bardzo duże. Kształt 

funkcji przynależności przyjęto jako trójkątny, a dla skrajnych terminów 

jako trapezowy. Punkty charakterystyczne funkcji przynależności przyjęto zgodnie z wynikami 

analizy opisanej w podrozdziale 4.9. 

 

Funkcje przynależności można w sposób przybliżony zapisać następująco: 

 

− bardzo niskie [0; 0; 0,01], tj.: 

𝑓𝑏𝑛(𝑥𝑧𝑎𝑏) = {

1 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑧𝑎𝑏 = 0
−100𝑥𝑧𝑎𝑏 + 1 𝑑𝑙𝑎 0 ≤ 𝑥𝑧 ≤ 0,01

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑧 ≥ 0,01
    (5.58) 

 

− niskie [0;  0,01;  0,02], tj.: 

𝑓𝑛(𝑥𝑧𝑎𝑏) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑧𝑎𝑏 = 0
100𝑥𝑧𝑎𝑏 𝑑𝑙𝑎 0 ≤ 𝑥𝑧𝑎𝑏 ≤ 0,01

−100𝑥𝑧𝑎𝑏 + 2 𝑑𝑙𝑎 0,01 ≤ 𝑥𝑧𝑎𝑏 ≤ 0,02
0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑧𝑎𝑏 ≥ 0,02

   (5.59) 

 

− umiarkowane [0,01; 0,02; 0,04], tj.: 

𝑓𝑢(𝑥𝑧𝑎𝑏) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑧𝑎𝑏 ≤ 0,01
100𝑥𝑧𝑎𝑏 − 1 𝑑𝑙𝑎 0,01 ≤ 𝑥𝑧𝑎𝑏 ≤ 0,02
−50𝑥𝑧𝑎𝑏 + 2 𝑑𝑙𝑎 0,02 ≤ 𝑥𝑧𝑎𝑏 ≤ 0,04

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑧𝑎𝑏 ≥ 0,04

    (5.60) 

 

− duże [0,02;0,04; 0,1], tj.: 

𝑓𝑑(𝑥𝑧𝑎𝑏) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑧𝑎𝑏 ≤ 0,04
50𝑥𝑧𝑎𝑏 − 1 𝑑𝑙𝑎 0,02 ≤ 𝑥𝑧𝑎𝑏 ≤ 0,04

−16,67𝑥𝑧𝑎𝑏 + 1,67 𝑑𝑙𝑎 0,04 ≤ 𝑥𝑧𝑎𝑏 ≤ 0,6
0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑧𝑎𝑏 ≥ 0,1

   (5.61) 

 

− bardzo duże [0,04; 0,1; 0,2; 0,2], tj.: 

𝑓𝑏𝑑(𝑥𝑧𝑎𝑏) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑧𝑎𝑏 ≤ 0,04
16,67𝑥𝑧𝑎𝑏 − 0,67 𝑑𝑙𝑎 0,04 ≤ 𝑥𝑧𝑎𝑏 ≤ 0,1

1 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑧𝑎𝑏 ≥ 0,1
   (5.62) 
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Odpowiadające temu zapisowi przedstawienie graficzne funkcji przynależności dla 

zmiennej lingwistycznej xzab oddziaływanie na zabytki przedstawia rys. 5.10. 

 

 

Rys. 5.10 Funkcje przynależności dla zmiennej lingwistycznej xzab oddziaływanie na zabytki. 

Źródło: opracowanie własne 
 

5.4.10. ODDZIAŁYWANIE NA SPOŁECZEŃSTWO JAKO ZMIENNA 

LINGWISTYCZNA 

 

Zmienna lingwistyczna oddziaływanie na społeczeństwo odpowiada kryterium 

opisanemu w podrozdziale 4.10. Dla tej zmiennej przyjęto trzy funkcje przynależności 

wg następujących terminów lingwistycznych: niskie, średnie, wysokie. Kształt funkcji 

przynależności przyjęto jako funkcję dyskretną w dziedzinie liczb całkowitych. Punkty 

charakterystyczne funkcji przynależności przyjęto zgodnie ze skalą ocen opisaną 

w podrozdziale 4.10. 

 

Funkcje przynależności można zapisać następująco: 

 

− niskie 

𝑓𝑛(𝑥𝑠) =

{
  
 

  
 
1 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑠𝑝𝑜ł = 0

0,75 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑠𝑝𝑜ł = 1

0,5 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑠𝑝𝑜ł = 2

0,25 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑠𝑝𝑜ł = 3

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑠𝑝𝑜ł = 4

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑠𝑝𝑜ł = 5

    (5.63) 
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− średnie 

𝑓ś(𝑥𝑠) =

{
  
 

  
 
0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑠𝑝𝑜ł = 0

0,5 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑠𝑝𝑜ł = 1

1 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑠𝑝𝑜ł = 2

0,5 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑠𝑝𝑜ł = 3

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑠𝑝𝑜ł = 4

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑠𝑝𝑜ł = 5

     (5.64) 

 

− wysokie 

𝑓𝑤(𝑥𝑠) =

{
  
 

  
 
0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑠𝑝𝑜ł = 0

0,25 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑠𝑝𝑜ł = 1

0,5 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑠𝑝𝑜ł = 2

0,75 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑠𝑝𝑜ł = 3

1 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑠𝑝𝑜ł = 4

1𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑠𝑝𝑜ł = 5

    (5.65) 

 

Odpowiadające temu zapisowi przedstawienie graficzne funkcji przynależności dla 

zmiennej lingwistycznej xs oddziaływanie na społeczeństwo przedstawia rys. 5.11. 

 

 

Rys. 5.11 Funkcje przynależności dla zmiennej lingwistycznej xs oddziaływanie na 

społeczeństwo. 

Źródło: opracowanie własne 
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5.5. POŚREDNIE ZMIENNE LINGWISTYCZNE WYJŚCIOWE I ICH 

FUNKCJE PRZYNALEŻNOŚCI 

 

Dla zmiennych lingwistycznych wyjściowych poszczególnych modułów 

wnioskujących FIS1, FIS2, FIS3, FIS4 przyjęto analogiczne założenia do formułowania 

zmiennych lingwistycznych i funkcji przynależności jak przedstawiono w podrozdziale 5.4.1. 

Zmienne lingwistyczne wyjściowe poszczególnych modułów będą miały następujące 

interpretacje: 

− 𝑥𝑇 – stopień zaspokojenia potrzeb transportowych dla FIS1, 

− 𝑥Ś – stopień negatywnego oddziaływania na środowisko dla FIS2, 

− 𝑥𝑃 – stopień negatywnego oddziaływania na społeczności lokalne dla FIS3. 

Wartości zmiennych lingwistycznych wyjściowych będą odpowiadały stopniowi 

preferencji (albo niechęci) decydenta w stosunku do danego projektu. Przyjęto, że wartości 

zmiennych będą przynależały do pięciu terminów lingwistycznych bardzo mały, mały, średni, 

duży i bardzo duży. Dziedzina funkcji przynależności dla pośrednich zmiennych wyjściowych: 

 

𝑥𝑇, 𝑥Ś, 𝑥𝑃 ∈ ⟨0; 1⟩ [−]     (5.66) 

 

Kształt funkcji przynależności przyjęto jako trójkątny, zaś punkty charakterystyczne 

rozłożono równomiernie. 

 

Funkcje przynależności można zapisać następująco: 

 

− bardzo mały [0; 0; 0,25], tj.: 

𝑓𝑏𝑚(𝑥𝑇) = {

1 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑇 = 0
−4𝑥𝑇 + 1 𝑑𝑙𝑎 0 ≤ 𝑥𝑇 ≤ 0,25

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑟 ≥ 0,25
    (5.67) 

 

− mały [0; 0,25; 0,5], tj.: 

𝑓𝑚(𝑥𝑇) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑇 = 0
4𝑥𝑇 𝑑𝑙𝑎 0 ≤ 𝑥𝑇 ≤ 0,25

−4𝑥𝑇 + 2 𝑑𝑙𝑎 0,25 ≤ 𝑥𝑇 ≤ 0,5
0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑇 ≥ 0,5

    (5.68) 



112 

− średni [0,25;0,5; 0,75], tj.: 

𝑓ś(𝑥𝑇) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑇 ≤ 0,25
4𝑥𝑇 − 1 𝑑𝑙𝑎 0,25 ≤ 𝑥𝑇 ≤ 0,5
−4𝑥𝑇 + 3 𝑑𝑙𝑎 0,5 ≤ 𝑥𝑇 ≤ 0,75

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑇 ≥ 0,75

    (5.69) 

 

− duży [0,5; 0,75; 1], tj.: 

𝑓𝑑(𝑥𝑇) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑇 ≤ 0,5
4𝑥𝑇 − 2 𝑑𝑙𝑎 0,5 ≤ 𝑥𝑇 ≤ 0,75
−4𝑥𝑇 + 4 𝑑𝑙𝑎 0,75 ≤ 𝑥𝑇 ≤ 1

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑇 ≥ 1

    (5.70) 

 

− bardzo duży [0,75; 1; 1], tj.: 

𝑓𝑏𝑑(𝑥𝑇) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑇 ≤ 0,75
4𝑥𝑇 − 3 𝑑𝑙𝑎 0,75 ≤ 𝑥𝑇 ≤ 1

1 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝑇 ≥ 1
    (5.71) 

 

Analogicznie do zapisu funkcji przynależności zmiennej lingwistycznej 𝑥𝑇 można 

zapisać funkcje przynależności dla zmiennych lingwistycznych 𝑥Ś, 𝑥𝑃. 

Odpowiadające temu zapisowi przedstawienie graficzne funkcji przynależności 

pośrednich zmiennych wyjściowych 𝑥𝑇, 𝑥Ś, 𝑥𝑃 przedstawia rys. 5.12. 

 

 

Rys. 5.12 Funkcje przynależności dla pośrednich zmiennych wyjściowych  𝑥𝑇, 𝑥Ś, 𝑥𝑃 

Źródło: opracowanie własne 

 

Zmienne wyjściowe 𝑥𝑇, 𝑥Ś, 𝑥𝑃 stanowią jednocześnie zmienne wejściowe do modułu 

wnioskującego FIS4, zachowując tożsame funkcje przynależności. 
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5.6. ZMIENNA WYJŚCIOWA I FUNKCJA PRZYNALEŻNOŚCI  

 

Celem modelu jest wspomaganie decyzji w zakresie wyboru projektu do realizacji, 

co nastąpi poprzez wskazanie stopnia preferencji decydenta w stosunku do poszczególnych 

projektów podlegających ocenie. Preferencja ta uwzględnia spełnienie przez projekt celów 

strategicznych związanych ze zrównoważonym transportem i jakością życia. W związku z tym 

zmienną wyjściową określono jako wskaźnik preferencji decydenta. Przyjęto, że wartość 

zmiennej będzie przynależała do pięciu terminów lingwistycznych bardzo niska, niska, średnia, 

wysoka i bardzo wysoka. Dziedzina funkcji przynależności dla zmiennej wyjściowej: 

  

𝑦 ∈ ⟨0; 100⟩ [−]    (5.72) 

 

gdzie 0 oznacza całkowity brak preferencji, zaś 100 najwyższą preferencję. 

 

Kształt funkcji przynależności przyjęto jako trójkątny, zaś punkty charakterystyczne 

rozłożono równomiernie. 

 

Funkcje przynależności można zapisać następująco: 

 

− bardzo niska [0;0; 25], tj.: 

𝑓𝑏𝑛(𝑦) = {

1 𝑑𝑙𝑎 𝑦 = 0
−0,04𝑦 + 1 𝑑𝑙𝑎 0 ≤ 𝑦 ≤ 25

0 𝑑𝑙𝑎 𝑦 ≥ 25
    (5.73) 

 

− niska [0; 25; 50], tj.: 

𝑓𝑛(𝑦) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑦 = 0
0,04𝑦 𝑑𝑙𝑎 0 ≤ 𝑦 ≤ 25

−0,04𝑦 + 2 𝑑𝑙𝑎 25 ≤ 𝑦 ≤ 50
0 𝑑𝑙𝑎 𝑦 ≥ 50

    (5.74) 

 

− średnia [25;50; 75], tj.: 

𝑓ś(𝑦) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑦 ≤ 25
0,04𝑦 − 1 𝑑𝑙𝑎 25 ≤ 𝑦 ≤ 50
−0,04𝑦 + 3 𝑑𝑙𝑎 50 ≤ 𝑦 ≤ 75

0 𝑑𝑙𝑎 𝑦 ≥ 75

    (5.75) 
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− wysoka [50; 75; 100], tj.: 

𝑓𝑤(𝑦) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑦 ≤ 50
0,04𝑦 − 2 𝑑𝑙𝑎 50 ≤ 𝑦 ≤ 75
−0,04𝑦 + 4 𝑑𝑙𝑎 75 ≤ 𝑦 ≤ 100

0 𝑑𝑙𝑎 𝑦 ≥ 100

    (5.76) 

 

− bardzo wysoka [75;100; 100], tj.: 

𝑓𝑏𝑤(𝑦) = {

0 𝑑𝑙𝑎 𝑦 ≤ 75
0,04𝑦 − 3 𝑑𝑙𝑎 75 ≤ 𝑦 ≤ 100

1 𝑑𝑙𝑎 𝑦 ≥ 100
    (5.77) 

 

Odpowiadające temu zapisowi przedstawienie graficzne funkcji przynależności 

zmiennej wyjściowej 𝑦 przedstawia rys. 5.13. 

 

  

Rys. 5.13 Funkcje przynależności zmiennej wyjściowej 

Źródło: opracowanie własne 
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6. PROCEDURA METODY PLANOWANIA ROZWOJU 

INFRASTRUKTURY 

 

6.1. ALGORYTM METODY PLANOWANIA 

 

Problemem badawczym, zgodnie z omówieniem w rozdziale 2, jest wspomaganie 

decyzji w planowaniu rozwoju infrastruktury transportowej. Algorytm procedury wspomagania 

decyzji został podzielony na cztery etapy: 

− etap pierwszy (I) – przygotowanie modelu, 

− etap drugi (II) – przygotowanie danych o projektach, 

− etap trzeci (III) – ocena projektów, 

− etap czwarty (IV) – rankingowanie projektów. 

Podział algorytmu procedury na etapy przedstawiono schematycznie na rys. 6.1.  

 

ETAP I 

Celem etapu pierwszego jest w szczególności odwzorowanie preferencji decydenta. 

Etap I obejmuje czynności związane z przygotowaniem modelu do pracy i, co do zasady, jest 

wykonywany jednorazowo. Na tym etapie, w oparciu o dokumenty strategiczne lub inaczej 

sformułowane założenia strategiczne, zdefiniowane zostają cele strategiczne związane 

z planowaniem rozwoju infrastruktury transportu. Dla umożliwienia oceny projektów celom 

tym zostają przyporządkowane kryteria decyzyjne. Wyrażone w języku naturalnym cele 

i kryteria zostają przekształcone w wartości liczbowe z wykorzystaniem teorii zbiorów 

rozmytych poprzez przyporządkowanie im zmiennych i terminów lingwistycznych 

i odpowiadających im funkcji przynależności. Etap pierwszy obejmuje również ustalenie 

struktury systemu wnioskowania rozmytego oraz zdefiniowanie (stosowanie do struktury) reguł 

wnioskowania rozmytego.  

 

ETAP II 

Celem etapu drugiego jest w szczególności odwzorowanie charakterystyk 

rozpatrywanych projektów. W tym celu następuje przygotowanie danych o projektach, które 

mają zostać poddane ocenie. Przygotowywane dane będą odpowiadały ostrym wartościom 

poszczególnych zmiennych lingwistycznych. Na tym etapie istotne jest, aby dla wszystkich 
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rozważanych projektów dostępny był komplet informacji. W przeciwnym wypadku działanie 

modelu wspomagania decyzji nie będzie możliwe. Z tego względu zakres wymaganych danych 

wejściowych w etapie pierwszym musi być tak dobrany, aby możliwy był do określenia 

na wstępnym etapie planowania. Zakłada się, że spośród danych wejściowych przeważającą 

część będą stanowiły dane istniejące znajdujące się w posiadaniu różnych gestorów (głównie 

u zarządców infrastruktury drogowej i kolejowej oraz w Państwowym Zasobie Geodezyjnym 

i Kartograficznym). Dane które mogą wymagać przygotowania w związku z procesem 

planowania, to trasowanie przebiegu dróg lub linii kolejowych (jeżeli projekt obejmuje 

powstanie nowych odcinków sieci transportowej) oraz prognoza ruchu.  

 

Rys. 6.1 Podział algorytmu procedury wspomagania decyzji w planowaniu rozwoju 

infrastruktury 

Źródło: opracowanie własne 
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ETAP III 

Celem etapu trzeciego jest przeprowadzenie oceny projektów. Obejmuje ona zatem 

zasadniczą pracę modelu. Na podstawie charakterystyk odwzorowujących preferencje 

decydenta określonych w Etapie I oraz charakterystyk projektów określonych w Etapie II 

przeprowadzany jest proces wnioskowania rozmytego. Ostre wartości dotyczące 

charakterystyk projektów są rozmywane w procesie fuzyfikacji na podstawie zdefiniowanych 

funkcji przynależności. Następnie przeprowadzony będzie proces wnioskowania rozmytego 

w oparciu o reguły opracowane przez ekspertów. Końcowym krokiem będzie defuzyfikacja, 

czyli wyostrzanie wartości wynikowej. Ostra wartość oceny syntetycznej projektu będzie 

stanowiła określenie poziomu preferencji decydenta dla skierowania danego projektu 

do realizacji. Proces wnioskowania rozmytego prowadzony będzie przez układy wnioskowania 

rozmytego zgodnie ze strukturą określoną w Etapie I. 

 

ETAP IV 

Celem etapu czwartego jest ustalenie rankingu projektów wg preferencji decydenta. 

Wartości oceny poziomu preferencji uzyskane w Etapie III pozwolą na uszeregowanie 

projektów od najbardziej do najmniej preferowanych. 

 

W ramach procesu przewiduje się zasadniczo ocenę grupy projektów 

i ich rankingowanie, jednakże możliwa jest także ocena pojedynczego projektu. Taka 

indywidualna ocena może być potrzebna w szczególności w następujących okolicznościach: 

− istotnej zmiany parametrów projektu określonych na Etapie II, która może spowodować 

zmianę poziomu preferencji dla danego projektu, 

− redefinicji projektu poprzez np. zmianę (wydłużenie lub skrócenie) odcinka objętego 

projektem. 

 

6.2. PRZYGOTOWANIE MODELU 

 

Etap I tj. proces przygotowania modelu obejmuje czynności wykonane 

we wcześniejszych częściach niniejszej rozprawy. W praktycznych zastosowaniach modelu 

wspomagania decyzji czynności te mogą zostać powtórzone stosownie do zmian okoliczności. 

Do takich zmian można zaliczyć w szczególności zmianę priorytetów w zakresie celów 

strategicznych. 
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W procesie przygotowania modelu kroki są następujące (rys. 6.2): 

 

 

Rys. 6.2 Proces przygotowania modelu 

Źródło: opracowanie własne 
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KROK 1 – Identyfikacja celów strategicznych 

W tym kroku następuje identyfikacja celów strategicznych sformułowanych 

w dokumentach strategicznych, przepisach oraz wynikających z dostępnej wiedzy. Działanie 

to zostało przeprowadzone w podrozdziale 1.2. 

 

KROK 2 – Określenie obszarów formułowania celów 

Ze względów merytorycznych i pragmatycznych cele zostaną zgrupowane w obszarach 

tematycznych. Względy merytoryczne odnoszą się głównie do doboru właściwych pod 

względem wiedzy i doświadczenia grup ekspertów do formułowania w kroku 8 reguł 

wnioskowania. Uwarunkowania pragmatyczne wiążą się ze strukturą modelu i sposobem 

ustalania reguł wnioskowania. W przypadku systemu wnioskowania rozmytego, zbyt duża 

liczba celów i odpowiadających im kryteriów powodowałaby nieracjonalne rozbudowanie 

zbioru reguł, co omówiono w podrozdziałach 5.2 i 5.3.2. Na potrzeby niniejszej rozprawy 

obszary formułowania celów określono w podrozdziale 4.1. 

 

KROK 3 – Opracowanie kryteriów oceny projektów 

W tym kroku ustanowiono konkretne kryteria wyrażające osiąganie celów 

strategicznych. Działania objęte tym krokiem przedstawione są w rozdziale 4. W zakresie 

ustalania kryteriów szczególne wyzwanie stanowi jednoczesne zapewnienie, że będą one 

odpowiednie do wyznaczonych celów, a jednocześnie możliwe będzie ustalenie ich wartości. 

W związku z ustalaniem wartości kryteriów należy mieć na względzie, że procesem planowania 

strategicznego objęte są zarówno projekty, dla których dostępne są opracowania studialne 

różniej szczegółowości, jak również projekty będące w fazie początkowej. Dla projektów 

w fazie początkowej zasób wiedzy jest bardzo ograniczony, zaś jego rozszerzenie wymagałoby 

nakładów czasu i środków pieniężnych, których ponoszenie byłoby bezcelowe, jeżeli projekt 

nie odpowiada celom strategicznym.  

 

KROK 4 – Zdefiniowanie miar kryteriów oraz sposobu ich ustalania 

Dla każdego kryterium decyzyjnego określonego w kroku 3 konieczne jest 

zdefiniowanie miary liczbowej, którą będzie on wyrażony. Dzięki temu możliwe będzie 

matematyczne wyrażanie celów i kryteriów decyzyjnych. Jest to niezbędne, aby możliwe było 

prowadzenie rozważań z zastosowaniem modelu wnioskowania rozmytego. Zastosowane 

miary muszą być możliwe do przygotowania bez konieczności prowadzenia skomplikowanych 
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badań i opracowania dokumentacji przygotowawczej. Jak już wspomniano poza trasowaniem 

przebiegu infrastruktury oraz prognozą ruchu, dane powinny być dostępne w rejestrach 

zarządców infrastruktury (inwestorów) oraz w Państwowym Zasobie Geodezyjnym 

i Kartograficznym (PZGiK). Pragmatyka i przejrzystość modelu wskazują na potrzebę 

zachowania niskiego poziomu skomplikowania miar kryteriów, tak aby były one wiarygodne 

społecznie. Czynności objęte krokiem 4 przedstawione są w podrozdziałach 4.2 – 4.10. 

 

KROK 5 – Ustalenie struktury modułów wnioskujących 

Ustalenie struktury modułów wnioskujących obejmuje ustalenie ich wzajemnych 

powiązań. Liczba modułów wnioskowania będzie odpowiadała liczbie obszarów definiowania 

celów powiększonej o jeden moduł odpowiadający za ustalenie wyniku syntetycznego. 

Struktura kilku modułów wnioskujących przyjmuje charakter hierarchiczny. W rozpatrywanym 

przypadku oczekiwana jest jedna zmienna na wyjściu systemu wnioskującego, z tego względu 

na najwyższym poziomie powinien znajdować się jeden moduł wnioskujący. Moduły niższej 

warstwy połączone są z modułem odpowiadającym za wynik końcowy poprzez sprzężenie 

wyjść elementów podrzędnych z wejściem elementu nadrzędnego. Strukturę na potrzeby 

niniejszej rozprawy ustalono w podrozdziale 5.2. 

 

KROK 6 – Sformułowanie terminów lingwistycznych 

Krok ten obejmuje sformułowanie terminów lingwistycznych, które będą 

wykorzystywane przy charakteryzowaniu w języku naturalnym poszczególnych wartości 

kryteriów decyzyjnych. Liczba terminów lingwistycznych winna umożliwić ekspertom 

formułującym reguły wnioskowania elastyczne działanie. Liczba terminów lingwistycznych 

ma wpływ na liczbę reguł wnioskowania, w związku z czym przyjęto, że terminów 

lingwistycznych będzie nie więcej niż pięć i nie mniej niż trzy dla każdej zmiennej 

lingwistycznej. W przypadku trzech terminów przyjmują one ogólnie następujących charakter: 

mało, średnio, dużo, zaś w przypadku pięciu – są dodane wzmocnienia do skrajnych wartości, 

tj.: bardzo mało i bardzo dużo. Terminy lingwistyczne opisane są w podrozdziale 5.4. 

 

KROK 7 – Sformułowanie funkcji przynależności 

W kroku 7 następuje ustalenie kształtu funkcji przynależności. Kształt funkcji 

przynależności ustalany jest odrębnie dla każdego terminu lingwistycznego każdej zmiennej 

lingwistycznej. Funkcje te określają z jaką intensywnością dana ostra wartość kryterium 
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przynależy do poszczególnych terminów lingwistycznych. W tym celu w zależności 

od rozpatrywanego kryterium w celu ustalenia charakterystycznych punktów funkcji posłużono 

się analizą statystyczną, przyjęto ich równomierne rozłożenie w dziedzinie funkcji lub też 

zastosowano skalę punktową w przypadku funkcji dyskretnych. Sformułowanie funkcji 

przynależności dla poszczególnych zmiennych lingwistycznych zawarte jest w podrozdziałach 

5.4.2 – 5.4.10. 

 

KROK 8 – Sformułowanie reguł wnioskowania  

Krok ten obejmuje sformułowanie reguł wnioskowania. W oparciu o wiedzę 

i doświadczenie eksperci ustalają reguły wnioskowania posługując się terminami 

lingwistycznymi. Na tym etapie szczególnie istotne jest dobranie ekspertów o zakresie 

kompetencji odpowiadającej rozpatrywanym zagadnieniom. W związku z tym w przypadku 

złożonych problemów, do jakich należy podejmowanie decyzji w planowaniu rozwoju 

infrastruktury, zasadne jest zastosowanie dekompozycji problemu decyzyjnego na obszary, 

którego dokonano w kroku 2. Dla tak wydzielonych obszarów grupy ekspertów o stosownych 

kompetencjach dokonują określenia reguł wnioskowania. W niniejszej rozprawie ustalenie 

reguł wnioskowania zostały przedstawione w podrozdziale 5.3.2. 

 

KROK 9 – Wprowadzenie danych do oprogramowania 

W tym kroku następuje wprowadzenie do oprogramowania wszystkich danych 

opracowanych w trakcie przygotowania modelu. Na tym kroku kończy się przygotowanie 

modelu. 

 

6.3. PRZYGOTOWANIE DANYCH O PROJEKTACH 

 

Etap II tj. proces przygotowania danych o projektach nie jest w ścisłym sensie częścią 

modelu, jednakże jego zdefiniowanie jest kluczowe dla poprawności wyników działania 

modelu wspomagania decyzji. Precyzyjnie zdefiniowanie i jednolite określanie wartości 

wejściowych do systemu warunkuje zachowanie porównywalności wyników preferencji 

decydenta dla poszczególnych projektów. 
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W procesie przygotowania danych o projektach kroki są następujące (rys. 6.3): 

 

 

Rys. 6.3 Proces przygotowania danych o projektach 

Źródło: opracowanie własne 

 

KROK 1 – Ustalenie listy projektów do oceny 

W tym kroku następuje ustalenie listy projektów, które będą podlegały ocenie. 

Co do zasady ocena prowadzona będzie dla grupy projektów stanowiących przedmiot rozważań 

planistycznych i co do których decydent ma podjąć decyzje o skierowaniu 

ich do przygotowania i realizacji. Sytuacja taka występuje zwykle w trakcie opracowania 



123 

dokumentu lub dokumentów strategicznych określających priorytety inwestycyjne państwa 

w zakresie rozwoju infrastruktury. W takim przypadku tworzenie listy projektów może 

odbywać się na wiele sposobów np. na podstawie propozycji zarządców infrastruktury, 

wniosków jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i innych instytucji, 

a także obywateli. Możliwe jest także przygotowanie do oceny pojedynczych projektów lub ich 

małych grup. 

Lista projektów ustalona w tym kroku powinna zawierać co najmniej nazwę projektu, 

charakter rozumiany jako rodzaj transportu jakiego dotyczy (drogowy albo kolejowy) oraz 

słowne określenie przebiegu. 

 

KROK 2 – Ustalenie istniejącego połączenia transportowego odpowiadającego 

analizowanemu projektowi 

Krok ten jest wykonywany głównie pod kątem projektów obejmujących budowę nowej 

infrastruktury. Jego celem jest określenie, jakie istniejące połączenie transportowe należy uznać 

za punkt odniesienia dla planowanej nowej drogi lub linii kolejowej. Dla tego połączenia 

ustalone będą wartości poszczególnych, odnoszących się do stanu istniejącego, kryteriów 

decyzyjnych. W przypadku projektów obejmujących przebudowę lub rozbudowę istniejącej 

infrastruktury przebieg istniejącego i planowanego połączenia jest tożsamy. 

 

KROK 3 – Opracowanie trasowania rozpatrywanej infrastruktury 

W tym kroku dla projektów obejmujących nowy przebieg drogi lub linii kolejowej 

następuje określenie preferowanej trasy rozpatrywanej infrastruktury. Celem tego kroku jest 

umożliwienie w dalszych krokach oceny wartości kryteriów, które odnoszą się 

do zagospodarowania przestrzennego oraz wykonania prognoz ruchu. Opracowanie wstępnego 

trasowania infrastruktury na tym etapie ma charakter uproszczony, jednak powinno zostać 

przeprowadzone przez zespół o odpowiednich kompetencjach. Nadto w pracach tych należy 

uwzględniać co najmniej dane zgromadzone w Państwowym Zasobie Geodezyjnym 

i Kartograficznym. 

 

KROK 4 – Opracowanie prognozy ruchu 

W kroku 4 przewidziane jest opracowanie prognozy ruchy. Proces ten może odbyć 

się wg dowolnej wiarygodnej metody. Jednakże istotne jest, aby wszystkie projekty zostały 

ocenione przy zastosowaniu tej samej metody. Nadto metoda ta winna mieć charakter sieciowy, 
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o zasięgu przestrzennym obejmującym cały kraj oraz uwzględniać co najmniej transport 

drogowy i kolejowy. Wynikiem prognozy powinien być średniodobowy ruch roczny. 

 

KROK 5 – Przygotowanie danych i przeprowadzenie analiz przestrzennych 

W tym kroku uwzględniając trasowanie opracowane w kroku 3 przeprowadzane 

są analizy przestrzenne z wykorzystaniem oprogramowania GIS. Analiza przestrzenna 

obejmuje kolizje przebiegu korytarza drogi lub linii kolejowej z obiektami w buforach 

określonych w rozdziale 4. 

 

KROK 6 – Wyznaczenie wartości poszczególnych kryteriów decyzyjnych 

W kroku 6 dane ustalone w krokach 3 – 5 uzupełniane są o pozostałe dane. Na tej 

podstawie możliwe jest ustalenie wartości kryteriów decyzyjnych. Dane o ocenianym projekcie 

wynikają z kryteriów oceny przyjętych w rozdziale 4 oraz zmiennych lingwistycznych 

zdefiniowanych w podrozdziale 5.4 i obejmują: 

− rodzaj transportu – drogowy albo kolejowy, 

− wstępny przebieg infrastruktury w terenie, 

− prognozę ruchu, 

− kategorię drogi, 

− przekrój drogi, 

− prędkość maksymalną na linii kolejowej, 

− przystosowanie planowanej infrastruktury do obsługi regionalnego publicznego 

transportu zbiorowego, 

− ujęcie przebiegu infrastruktury w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego lub studiach uwarunkowań i koncepcji zagospodarowania 

przestrzennego, 

− przeprowadzenie konsultacji społecznych, 

− dane dotyczące dostępnego w stanie istniejącym połączenia alternatywnego: 

− elektryfikacja, 

− liczba torów, 

− dopuszczalna długość pociągu towarowego i dostępna skrajnia taboru, 

− dopuszczalne naciski osi taboru, 

− dopuszczalna prędkość pociągów pasażerskich i towarowych, 
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− informacje o bezkolizyjności drogi, 

− przekrój drogi I dopuszczalne naciski osi, 

− stan nawierzchni drogowej. 

 

KROK 7 – Wprowadzenie danych do oprogramowania 

W tym kroku następuje wprowadzenie do oprogramowania wszystkich danych 

opracowanych w trakcie przygotowania danych o projektach. Na tym kroku kończy 

się przygotowanie danych o projektach. 

 

6.4. OCENA PROJEKTÓW 

 

Etap III tj. proces oceny projektów (rys. 6.4) jest zasadniczym etapem działania modelu 

wspomagania decyzji w planowaniu rozwoju infrastruktury. W tym etapie następuje 

wyznaczenie wartości oceny syntetycznej projektu, która w kolejnym etapie będzie stanowiła 

podstawę jego rankingowania. 

 

KROK 1 – Rozmywanie (fuzyfikacja) ostrych wartości kryteriów 

W tym kroku ostre wartości kryteriów określone w etapie II rozmywane 

są z zastosowaniem funkcji przynależności na poszczególne terminy lingwistyczne. Działanie 

to umożliwia odwzorowanie w jakim stopniu wartość kryterium decyzyjnego przynależy 

do danego terminu lingwistycznego. Funkcje przynależności i terminy lingwistyczne 

zdefiniowane są dla każdej zmiennej lingwistycznej w podrozdziałach 5.4.2 – 5.4.10. 

 

KROK 2 – Wnioskowanie rozmyte z zastosowaniem reguł w modułach poszczególnych 

obszarów 

W tym kroku następuje zasadnicze działanie modułu wnioskującego typ Mamdani, 

który na podstawie reguł opracowanych w etapie I i zdefiniowanych w podrozdziale 5.3.2 

składa odpowiednie funkcje przynależności stosownie do użytych spójników. Składanie 

odbywa się dla poszczególnych reguł, a następnie funkcje dla reguł składane 

są w jedną funkcję reprezentująca wynik wnioskowania. Działania w tym kroku prowadzone 

są zgodnie ze strukturą modelu dla trzech obszarów. 
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Rys. 6.4 Proces oceny projektów 

Źródło: opracowanie własne 
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KROK 3 – Wyostrzanie (defuzyfikacja) wartości wynikowych poszczególnych obszarów 

Krok 3 obejmuje wyostrzanie wartości, tak aby pozyskać jedną wartość wynikową 

oceny. Na podstawie funkcji reprezentującej wynik wnioskowania oraz zdefiniowanych funkcji 

przynależności dla poszczególnych terminów lingwistycznych zmiennych wyjściowych 

następuje w procesie defuzyfikacji ustalenie ostrej wartości oceny. Funkcje przynależności 

wykorzystywane w procesie defuzyfikacji przedstawione są w podrozdziale 5.5. Działania 

w tym kroku prowadzone są zgodnie ze strukturą modelu dla trzech obszarów. 

 

KROK 4 – Rozmywanie ostrych wartości z poszczególnych obszarów 

W kroku 4 ostre wyniki wnioskowania dla poszczególnych obszarów stanowią daną 

wejściową do modułu odpowiadającego za ocenę syntetyczną. Dane te są rozmywane podobnie 

jak w kroku 1, jednakże z zastosowaniem funkcji przynależności przedstawionych 

w podrozdziale 5.5. 

 

KROK 5 – Wnioskowanie rozmyte z zastosowaniem reguł w module oceny syntetycznej  

Wnioskowanie rozmyte odbywa się analogicznie jak w kroku 2 w oparciu o moduł typu 

Mamdani. 

 

KROK 6 – Wyostrzanie (defuzyfikacja) wartości oceny syntetycznej 

W kroku 6 proces wyostrzania jest analogiczny do opisanego w kroku 3, jednak opiera 

się na funkcjach przynależności zdefiniowanych w podrozdziale 5.6. 

 

KROK 7 – Wyznaczenie wskaźnika preferencji dla projektu 

W kroku 7 następuje wyznaczenie wskaźnika preferencji dla projektu. Wartość 

ta odpowiada wyostrzonej w kroku 6 wartości oceny syntetycznej. 

 

KROK 8 – Zapisanie wyników oceny preferencji 

W tym kroku następuje zapisanie wyników oceny poszczególnych projektów. 
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6.5. RANKINGOWANIE PROJEKTÓW 

 

Ostatnim etapem metody wspomagania decyzji w planowaniu rozwoju infrastruktury 

jest rankingowanie projektów (rys. 6.5). Celem tego etapu jest stworzenie listy projektów 

uszeregowanej w kolejności wg preferencji decydenta.  

 
Rys. 6.5 Proces rankingowania projektów 

Źródło: opracowanie własne 

 

KROK 1 – Zestawienie wartości oceny projektów 

W kroku 1 tworzone jest zestawienie wartości ocen preferencji projektów. Każdemu 

projektowi skierowanemu w etapie II do oceny przyporządkowywana jest wartość oceny 

syntetycznej uzyskana w etapie III. W celach informacyjnych następuje również przypisanie 

wartości ocen poszczególnych obszarów. 

 

KROK 2 – Uszeregowanie projektów wg wartości oceny 

W kroku 2 zestawienie projektów wraz z ich oceną syntetyczną zostaje uszeregowane 

wg malejących wartości. Ocena syntetyczna odpowiada poziomowi preferencji decydenta.  

Projekty przyjmujące najwyższe wartości są najbardziej preferowane. Zachowane zostaje 

przypisanie w celach informacyjnych wartości ocen poszczególnych obszarów. 

 

KROK 3 – Zapisanie wyników oceny preferencji 

W ostatnim kroku procesu wyniki oceny preferencji i uszeregowania zostają zapisane.  
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7. IMPLEMENTACJA KOMPUTEROWA MODELU 

 

7.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZASTOSOWANEJ 

APLIKACJI 

 

Do komputerowej implementacji modelu, tj. opracowania systemu ekspertowego, 

wykorzystano środowisko MATLAB w wersji R2021b, w ramach którego zastosowano 

dodatek logiki rozmytej (ang. Fuzzy Logic Toolbox). Fuzzy Logic Toolbox dla MATLAB jest 

jednym ze środowisk pozwalającym na stworzenie systemu ekspertowego umożliwiającego 

modelowanie złożonych systemów behawioralnych przy użyciu prostych zasad logicznych, 

które można zaadoptować do wnioskowania rozmytego. Dodatek ten składa się z następujących 

elementów [200] wykonawczych: 

− okna projektowania systemu logiki rozmytej (ang. Fuzzy Logic Designer), 

− edytora funkcji przynależności (ang. Membership Function Editor); 

− edytora reguł wnioskowania (ang. Rule Editor); 

oraz elementów prezentacji danych: 

− przeglądarki reguł (ang. Rule Viewer); 

− przeglądarki powierzchni (ang. Surface Viewer). 

Elementy te pozostają ze sobą w interakcji i składają się na system wnioskowania 

rozmytego, którego strukturę przedstawiono na rys. 7.1. 

 

Rys. 7.1 Struktura systemu wnioskowania rozmytego w Fuzzy Logic Toolbox dla MATLAB 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [200] 
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Dodatek logiki rozmytej umożliwia realizację następujących głównych funkcji [200]: 

− wybór typu systemu wnioskującego Mamdani lub Sugeno, 

− określenie zmiennych lingwistycznych wejściowych oraz ich zakresów, 

− określenie zmiennych lingwistycznych wyjściowych oraz ich zakresów, 

− wybór metod agregacji, implikacji, defuzyfikacji, 

− definiowanie funkcji przynależności dla poszczególnych terminów lingwistycznych, 

poprzez określanie ich liczby, nazwy, kształtu i parametrów, 

− definiowanie składni reguł wnioskowania oraz ich wag, 

− przeglądanie wyników dla zadanych wartości zmiennych lingwistycznych, 

− przeglądanie warstw wynikowych odpowiadających dwóm zmiennym lingwistycznym 

wejściowym oraz zmiennej lingwistycznej wyjściowej. 

Fuzzy Logic Toolbox umożliwia zapisywanie i odczytywanie kompletnych systemów 

wnioskowania rozmytego zapisanych w plikach o rozszerzeniu *.fis.  

 

7.2. IMPLEMENTACJA MODELU 

 

7.2.1. UWAGI OGÓLNE 

 

Model został zaimplementowany do środowiska MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 

zgodnie ze strukturą przedstawioną w podrozdziale 5.2. W związku z tym stworzono cztery 

następujące moduły wnioskowania rozmytego (FIS – ang. Fuzzy Inference System): 

− FIS1 – moduł wnioskowania rozmytego dla obszaru gospodarczo-transportowego, 

− FIS2 – moduł wnioskowania rozmytego dla obszaru środowiskowego, 

− FIS3 – moduł wnioskowania rozmytego dla obszaru społecznego, 

− FIS4 – moduł wnioskowania rozmytego dla oceny syntetycznej. 

W każdym module w oknie projektowania systemu logiki rozmytej odwzorowano 

kryteria decyzyjne (przedstawione w rozdziale 4) jako zmienne lingwistyczne (przedstawione 

w rozdziale 5.4). Następnie w edytorze funkcji przynależności odwzorowano funkcje 

przynależności poszczególnych terminów lingwistycznych (przedstawione w podrozdziałach 

5.4.2 – 5.4.10). W edytorze reguł odwzorowano reguły wnioskowania rozmytego 

przedstawione w podrozdziale 5.3.2. Wprowadzanie danych o projektach i odczytywanie 

wyników odbywa się w przeglądarce reguł. Nadto możliwe jest przeglądanie wykresów 
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powierzchniowych obrazujących zależności pomiędzy zmienną lingwistyczną wyjściową 

a parami zmiennych lingwistycznych wejściowych. 

Szczegóły implementacji poszczególnych modułów wnioskowania rozmytego 

są omówione w kolejnych podrozdziałach. 

 

7.2.2. MODUŁ WNIOSKOWANIA ROZMYTEGO DLA OBSZARU 

GOSPODARCZO-TRANSPORTOWEGO 

 

W module wnioskowania rozmytego FIS1 dla obszaru gospodarczo-transportowego 

uwzględniono trzy zmienne lingwistyczne wejściowe przedstawione w podrozdziałach 5.4.2 – 

5.4.4 odpowiadające następującym kryteriom decyzyjnym: 

− dostępność transportowa, 

− popyt na transport (ruch), 

− jakość infrastruktury. 

Wygląd okna dialogowego przedstawiono na rys. 7.2. 

  

 

Rys. 7.2 Widok okna dialogowego projektowania systemu logiki rozmytej dla modułu FIS1 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 

 

W edytorze funkcji przynależności odwzorowano i na rys. 7.3 – rys. 7.5 przedstawiono 

funkcje przynależności dla terminów lingwistycznych zmiennych lingwistycznych dostępność 

transportowa, popyt na transport i jakość infrastruktury.  
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Rys. 7.3 Widok okna dialogowego edytora funkcji przynależności dla zmiennej 

lingwistycznej dostępność transportowa 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 

 

Ze względów praktycznych zakres zmiennej popyt na transport ograniczono w modelu 

do wartości maksymalnej 40 tys., co pozostaje bez wpływu na wyniki modelowania. 

 

Rys. 7.4 Widok okna dialogowego edytora funkcji przynależności dla zmiennej 

lingwistycznej popyt na transport 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 

 

Ze względów praktycznych funkcje przynależności dla zmiennej jakość infrastruktury 

odwzorowano w oprogramowaniu jako trójkątne i trapezowe, co pozostaje bez wpływu na 

wyniki modelowania. 
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Rys. 7.5 Widok okna dialogowego edytora funkcji przynależności dla zmiennej 

lingwistycznej jakość infrastruktury 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 

 

W edytorze funkcji przynależności odwzorowano i na rys. 7.6 przedstawiono funkcje 

przynależności terminów lingwistycznych dla zmiennej lingwistycznej wyjściowej stopień 

zaspokojenia potrzeb transportowych (przedstawioną w podrozdziale 5.5). 

 

 

Rys. 7.6 Widok okna dialogowego edytora funkcji przynależności dla zmiennej 

lingwistycznej wyjściowej stopień zaspokojenia potrzeb transportowych 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 
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W edytorze reguł odwzorowano, a na rys. 7.7 przedstawiono, wybrane reguły 

wnioskowania dla modułu FIS1. Komplet reguł wnioskowania rozmytego przedstawiono 

w załączniku 1. 

 

 

Rys. 7.7 Widok okna dialogowego edytora reguł dla modułu FIS1 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 

 

7.2.3. MODUŁ WNIOSKOWANIA ROZMYTEGO DLA OBSZARU 

ŚRODOWISKOWEGO 

 

W module wnioskowania rozmytego FIS2 dla obszaru środowiskowego uwzględniono 

trzy zmienne lingwistyczne wejściowe przedstawione w podrozdziałach 5.4.5 – 5.4.7 

odpowiadające kryteriom decyzyjnym: 

− ingerencja w przyrodę, 

− wpływ na klimat, 

− hałas. 

 

Wygląd okna dialogowego przedstawiono na rys. 7.8. 
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Rys. 7.8 Widok okna dialogowego projektowania systemu logiki rozmytej dla modułu FIS2 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 

 

W edytorze funkcji przynależności odwzorowano i na rys. 7.9 – rys. 7.11 przedstawiono 

funkcje przynależności dla terminów lingwistycznych zmiennych lingwistycznych ingerencja 

w przyrodę, wpływ na klimat i hałas. 

 

 

Rys. 7.9 Widok okna dialogowego edytora funkcji przynależności dla zmiennej 

lingwistycznej ingerencja w przyrodę 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 

 

Ze względów praktycznych zakres zmiennej wpływ na klimat ograniczono w modelu do 

wartości maksymalnej 5 tys., co pozostaje bez wpływu na wyniki modelowania. 
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Rys. 7.10 Widok okna dialogowego edytora funkcji przynależności dla zmiennej 

lingwistycznej wpływ na klimat 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 

 

 

Rys. 7.11 Widok okna dialogowego edytora funkcji przynależności dla zmiennej 

lingwistycznej hałas 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 

 

W edytorze funkcji przynależności odwzorowano i na rys. 7.12 przedstawiono funkcje 

przynależności terminów lingwistycznych dla zmiennej lingwistycznej wyjściowej stopień 

negatywnego oddziaływania na środowisko (przedstawioną w podrozdziale 5.5). 
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Rys. 7.12 Widok okna dialogowego edytora funkcji przynależności dla zmiennej 

lingwistycznej wyjściowej stopień oddziaływania na środowisko 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 

 

W edytorze reguł odwzorowano, a na rys. 7.13 przedstawiono wybranej, reguły 

wnioskowania dla modułu FIS2. Komplet reguł wnioskowania rozmytego przedstawiono 

w załączniku 1. 

 

 

Rys. 7.13 Widok okna dialogowego edytora reguł dla modułu FIS2 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 
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7.2.4. MODUŁ WNIOSKOWANIA ROZMYTEGO DLA OBSZARU 

SPOŁECZNEGO 

 

W module wnioskowania rozmytego FIS3 dla obszaru społecznego uwzględniono trzy 

zmienne lingwistyczne wejściowe przedstawione w podrozdziałach 5.4.8 – 5.4.10 

odpowiadające kryteriom decyzyjnym: 

− ingerencja w zabudowę, 

− oddziaływanie na zabytki, 

− oddziaływanie na społeczeństwo. 

Wygląd okna dialogowego przedstawiono na rys. 7.14. 

 

 

Rys. 7.14 Widok okna dialogowego projektowania systemu logiki rozmytej dla modułu FIS3 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 
 

W edytorze funkcji przynależności odwzorowano i na rys. 7.15 – rys. 7.17 

przedstawiono funkcje przynależności dla terminów lingwistycznych zmiennych 

lingwistycznych ingerencja w zabudowę, oddziaływanie na zabytki i oddziaływanie na 

społeczeństwo. 
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Rys. 7.15  Widok okna dialogowego edytora funkcji przynależności dla zmiennej 

lingwistycznej ingerencja w zabudowę 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 
 

 

Rys. 7.16 Widok okna dialogowego edytora funkcji przynależności dla zmiennej 

lingwistycznej oddziaływanie na zabytki 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 

 

Ze względów praktycznych funkcje przynależności dla zmiennej oddziaływanie na 

społeczeństwo odwzorowano w oprogramowaniu jako trójkątne i trapezowe, co pozostaje bez 

wpływu na wyniki modelowania. 
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Rys. 7.17 Widok okna dialogowego edytora funkcji przynależności dla zmiennej 

lingwistycznej oddziaływanie na społeczeństwo 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 

 

W edytorze funkcji przynależności odwzorowano i na rys. 7.18 przedstawiono funkcje 

przynależności terminów lingwistycznych dla zmiennej lingwistyczne wyjściowej. stopień 

negatywnego oddziaływania na społeczności lokalne (przedstawioną w podrozdziale 5.5). 

 

 

Rys. 7.18 Widok okna dialogowego edytora funkcji przynależności dla zmiennej 

lingwistycznej wyjściowej stopień oddziaływania na społeczności lokalne 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 
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W edytorze reguł odwzorowano, a na rys. 7.19 przedstawiono wybrane reguły 

wnioskowania dla modułu FIS3. Komplet reguł wnioskowania rozmytego przedstawiono 

w załączniku 1. 

 

 

Rys. 7.19 Widok okna dialogowego edytora reguł dla modułu FIS3 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 

 

7.2.5. MODUŁ WNIOSKOWANIA ROZMYTEGO DLA OCENY SYNTETYCZNEJ 

 

W module wnioskowania rozmytego FIS4 odpowiedzialnym za ocenę syntetyczną 

uwzględniono trzy zmienne lingwistyczne wejściowe przedstawione w podrozdziale 5.5 

odpowiadające zmiennym wyjściowym modułów: 

− FIS1 – stopień zaspokojenia potrzeb transportowych, 

− FIS2 – stopień negatywnego oddziaływania na środowisko, 

− FIS3 – stopień negatywnego oddziaływania na społeczności lokalne. 

 

Wygląd okna dialogowego przedstawiono na rys. 7.20 
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Rys. 7.20 Widok okna dialogowego projektowania systemu logiki rozmytej dla modułu FIS4 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 

 

W edytorze funkcji przynależności odwzorowano i na rys. 7.21 – rys. 7.23 

przedstawiono funkcje przynależności dla terminów lingwistycznych zmiennych 

lingwistycznych stopień zaspokojenia potrzeb transportowych, stopień negatywnego 

oddziaływania na środowisko, stopień negatywnego oddziaływania na społeczności lokalne. 

 

 

Rys. 7.21 Widok okna dialogowego edytora funkcji przynależności dla zmiennej 

lingwistycznej stopień zaspokojenia potrzeb transportowych 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 
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Rys. 7.22 Widok okna dialogowego edytora funkcji przynależności dla zmiennej 

lingwistycznej stopień negatywnego oddziaływania na środowisko 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 

 

 

Rys. 7.23 Widok okna dialogowego edytora funkcji przynależności dla zmiennej 

lingwistycznej stopień negatywnego oddziaływania na społeczności lokalne 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 
 

W edytorze funkcji przynależności odwzorowano i na rys. 7.24 przedstawiono funkcje 

przynależności terminów lingwistycznych dla zmiennej lingwistycznej wyjściowej wskaźnik 

preferencji decydenta (przedstawioną w podrozdziale 5.6). 
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Rys. 7.24 Widok okna dialogowego edytora funkcji przynależności dla zmiennej 

lingwistycznej wyjściowej wskaźnik preferencji 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 

 

W edytorze reguł odwzorowano, a na rys. 7.25 przedstawiono wybrane, reguły 

wnioskowania dla modułu FIS4. Komplet reguł wnioskowania rozmytego przedstawiono 

w załączniku 1. 

 

 
Rys. 7.25 Widok okna dialogowego edytora reguł dla modułu FIS4 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 
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7.3. GLOBALNE WYNIKI MODELOWANIA 

 

7.3.1. GLOBALNE WYNIKI MODELOWANIA DLA MODUŁU OBSZARU 

GOSPODARCZO-TRANSPORTOWEGO 

 

Do prezentacji globalnych wyników modelowania dla FIS1 przyjęto zmienne 

lingwistyczne dostępność transportowa i popyt na transport, zaś wartość zmiennej 

lingwistycznej jakość infrastruktury przyjęto równą 5. Przestrzeń rozwiązań dla tak 

zdefiniowanych uwarunkowań przedstawiono na rys. 7.26. 

 

 

Rys. 7.26 Wykres globalnych wyników modelowania dla modułu FIS1 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 

 

7.3.2. GLOBALNE WYNIKI MODELOWANIA DLA MODUŁU DLA OBSZARU 

ŚRODOWISKOWEGO 

 

Do prezentacji globalnych wyników modelowania dla FIS2 przyjęto zmienne 

lingwistyczne hałas i ingerencja w przyrodę, zaś wartość zmiennej lingwistycznej wpływ na 

klimat przyjęto równą 300. Przestrzeń rozwiązań dla tak zdefiniowanych uwarunkowań 

przedstawiono na rys. 7.27 
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Rys. 7.27 Wykres globalnych wyników modelowania dla modułu FIS2 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 

 

7.3.3. GLOBALNE WYNIKI MODELOWANIA DLA OBSZARU SPOŁECZNEGO 

 

Do prezentacji globalnych wyników modelowania dla FIS3 przyjęto zmienne 

lingwistyczne oddziaływanie na zabytki i ingerencja w zabudowę, zaś wartość zmiennej 

lingwistycznej oddziaływanie na społeczeństwo przyjęto równą 4. Przestrzeń rozwiązań dla tak 

zdefiniowanych uwarunkowań przedstawiono na rys. 7.28. 

 

Rys. 7.28 Wykres globalnych wyników modelowania dla modułu FIS3 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 
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7.3.4. GLOBALNE WYNIKI MODELOWANIA DLA OCENY SYNTETYCZNEJ 

 

Do prezentacji globalnych wyników modelowania dla FIS4 przyjęto zmienne 

lingwistyczne stopień zaspokojenia potrzeb transportowych i stopień negatywnego 

oddziaływania na społeczności lokalne, zaś wartość zmiennej lingwistycznej stopień 

negatywnego oddziaływania na środowisko przyjęto równą 0,6. Przestrzeń rozwiązań dla tak 

zdefiniowanych uwarunkowań przedstawiono na wykresie rys. 7.29. 

 

 

Rys. 7.29 Wykres globalnych wyników modelowania dla modułu FIS4 

Źródło: opracowanie własne w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 
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8. WERYFIKACJA METODY WIELOKRYTERIALNEGO 

WSPOMAGANIA DECYZJI 

 

8.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYBORU PROJEKTÓW 

 

Weryfikacja metody wielokryterialnego wspomagania decyzji w planowaniu rozwoju 

infrastruktury transportowej dokonano z zastosowaniem modelu zaimplementowanego 

w aplikacji MATLAB Fuzzy Logic Toolbox. W celu sprawdzenia działania metody 

zidentyfikowano osiem projektów rozwoju infrastruktury transportowej. Cztery projekty 

dotyczyły linii kolejowych, zaś kolejne cztery dróg krajowych. 

 

Analizie poddano następujące projekty kolejowe: 

− Budowa linii kolejowej na odcinku Kraków Swoszowice – Myślenice; 

− Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Kalisz – Poznań Starołęka; 

− Budowa i rozbudowa linii kolejowych nr 54, 56, 69 i 72 na odcinku Trawniki – Zamość 

– Hrebenne; 

− Przebudowa linii kolejowej nr 139 na odcinku Tychy – Bielsko-Biała. 

 

Spośród projektów drogowych przeanalizowano następujące: 

− Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Kraków (A4) – Myślenice; 

− Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Poznań (A2); 

− Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku Piaski (S12) – Hrebenne; 

− Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice – Bielsko-Biała. 

 

Projekty dobrano tak, aby były zlokalizowane w różnych częściach Polski. W związku 

z tym znajdują się one na terenach o różnym sposobie zagospodarowania, różniących 

się gęstością zaludnienia, pokryciem terenu, czy dostępnością transportową. Nadto projekty 

kolejowe i drogowe są zbliżone pod względem geograficznym do siebie, tak aby oceniane 

projekty znajdowały się w podobnym otoczeniu. Nie występuje jednak w tym przypadku 

całkowita tożsamość projektów pod względem funkcji transportowych. 
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Lokalizacje wymienionych wcześniej odcinki odcinków linii kolejowych i dróg 

przedstawiono na mapie rys. 8.1. Na mapie można zaobserwować zbieżność lokalizacji 

ocenianych odcinków dróg i linii kolejowych. 

 

 

Rys. 8.1 Lokalizacja projektów rozwoju infrastruktury transportowej przyjętych do 

weryfikacji modelu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [31, 66, 79] 
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Główne informacje o analizowanych projektach rozwoju infrastruktury transportowej 

przedstawia tab. 8.1. 

Tab. 8.1 Główne informacje o projektach 

Typ projektu Charakter 

projektu 

Charakter 

infrastruktury 

Długość odcinka 

[km] 

Lokalizacja, 

województwo 

Budowa linii kolejowej na odcinku Kraków Swoszowice – Myślenice 

kolejowy budowa 
linia kolejowa 

konwencjonalna 
22,294 małopolskie 

Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Kalisz – Poznań Starołęka 

kolejowy budowa 

linia kolejowa 

wysokich 

prędkości 

109,376 wielkopolskie 

Budowa i rozbudowa linii kolejowych nr 54, 56, 69 i 72 na odcinku Trawniki – Zamość – 

Hrebenne 

kolejowy 
budowa i 

rozbudowa 

linia kolejowa 

wysokich 

prędkości 

121,373 lubelskie 

Przebudowa linii kolejowej nr 139 na odcinku Tychy – Bielsko-Biała 

kolejowy przebudowa 
linia kolejowa 

konwencjonalna 
39,703 śląskie 

Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Kraków (A4) – Myślenice 

drogowy przebudowa 
droga GP 

bezkolizyjna 
22,726 małopolskie 

Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Poznań (A2) 

drogowy budowa 
droga 

ekspresowa 
105,248 wielkopolskie 

Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku Piaski (S12) – Hrebenne 

drogowy budowa 
droga 

ekspresowa 
122,692 lubelskie 

Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice – Bielsko-Biała 

drogowy budowa 
droga 

ekspresowa 
39,431 śląskie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [31, 66, 79] 

 

Dane do analizy projektów wykorzystano następujące dane: 

− sieciową prognozę ruchu kolejowego i drogowego [28], 

− wyniki własnych analiz przestrzennych w środowisku GIS z wykorzystaniem: 

o bazy danych obiektów topograficznych Głównego Urzędu Geodezji 

i Kartografii [67], 

o bazy przestrzennej form ochrony przyrody Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska [66], 
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o bazy przestrzennej zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa [152], 

− prognozę wartości wskaźników dostępności transportowej [175], 

− wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021 [243], 

− Regulamin Sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [169], 

− Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2020 roku 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad [62]. 

 

8.2. OCENA PROJEKTÓW 

 

8.2.1. OCENA PROJEKTU – BUDOWA LINII KOLEJOWEJ NA ODCINKU 

KRAKÓW SWOSZOWICE – MYŚLENICE 

 

W celu przeprowadzenia oceny projektu pn. Budowa linii kolejowej na odcinku Kraków 

Swoszowice – Myślenice, określono wartości kryteriów decyzyjnych, które zostały 

przedstawione w rozdziale 4. Wartości kryteriów przedstawiono w tab. 8.2. 

 

Tab. 8.2 Wartości kryteriów decyzyjnych dla projektu pn. Budowa linii kolejowej na odcinku 

Kraków Swoszowice – Myślenice 

Nazwa kryterium Jednostka Wartość 

Dostępność transportowa [-] 51,33 

Popyt na transport [pas./doba] 5 000 

Jakość infrastruktury [-] 0 

Ingerencja w przyrodę [-] 0 

Wpływ na klimat 
𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑚
 135 

Hałas 
𝑠𝑧𝑡.

𝑘𝑚
 1,53 

Ingerencja w zabudowę 
ℎ𝑎

𝑘𝑚
 0,09 

Oddziaływanie na zabytki [szt.] 0,09 

Oddziaływanie na społeczeństwo [-] 1 

Źródło: opracowanie własne 

Wartości wskaźników zostały ustalone na podstawie danych uzyskanych z dokumentów 

wskazanych w podrozdziale 8.1. Wybrane elementy analiz przestrzennych przedstawiono 

na rysunkach. Rys. 8.2 przedstawia analizę przebiegu linii kolejowej oraz ingerencję 

w przyrodę w postaci kolizji z formami ochrony przyrody, zaś na rys. 8.3 budynki mieszkalne 

narażone na hałas. 
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Rys. 8.2 Ingerencja planowanej linii kolejowej w przyrodę (formy ochrony przyrody) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [66, 79] 
 

 

Rys. 8.3 Zabudowa mieszkaniowa narażona na hałas 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [67, 79] 
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Wyniki oceny jakości infrastruktury zgodnie z kryterium przedstawionym 

w podrozdziale 4.4 przedstawiono w tab. 8.3, zaś wyniki oceny kryterium przedstawionego 

w podrozdziale 4.10 – w tab. 8.4. 

 

Tab. 8.3 Ocena jakości infrastruktury istniejącej 

Parametr jakościowy 
Czy warunek 

spełniony? 
Liczba punktów 

elektryfikacja linii kolejowej NIE 0 

linia co najmniej dwutorowa NIE 0 

możliwość ruchu pociągów o długości min. 

750 metrów oraz bez ograniczeń skrajni 

taboru 

NIE 0 

możliwość ruchu pociągów o naciskach 221 
kN/oś 

NIE 0 

możliwość ruchu pociągów pasażerskich z 

prędkością powyżej 130 km/h i pociągów 

towarowych z prędkością 
min. 100 km/h 

NIE 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [62, 66, 169] 

 

Tab. 8.4 Ocena oddziaływania projektu na społeczeństwo 

Obszar oddziaływania 
Czy warunek 

spełniony? 
Liczba punktów 

Zakłócenie dotychczasowych relacji 

społecznych (efekt barierowy) 
NIE 0 

Negatywny wpływ na obiekty istotne dla 
społeczności lokalnych 

NIE 0 

Użyteczność  infrastruktury dla społeczności 

lokalnych (dostęp do infrastruktury) 
TAK 0 

Stabilność i przewidywalność planistyczna NIE 1 

Transparentność planistyczna TAK 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [66] 

 

Wartości kryteriów decyzyjnych, rozumianych jako wartości zmiennych 

lingwistycznych modelu, wprowadzono do oprogramowania. Wartość oceny 

w poszczególnych obszarach wynosi: 

− 𝑥𝑇 – stopień zaspokojenia potrzeb transportowych: 0,5, 

− 𝑥Ś – stopień negatywnego oddziaływania na środowisko: 0,324, 

− 𝑥𝑃 – stopień negatywnego oddziaływania na społeczności lokalne: 0,561. 

Natomiast wartość globalnego wskaźnika preferencji projektu pn. Budowa linii kolejowej na 

odcinku Kraków Swoszowice – Myślenice wynosi: 42,7. 

Szczegóły wyników przedstawiono w Załączniku 2. 



154 

8.2.2. OCENA PROJEKTU – BUDOWA LINII KOLEJOWEJ NR 85 NA ODCINKU 

KALISZ – POZNAŃ STAROŁĘKA 

 

W celu przeprowadzenia oceny projektu pn. Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku 

Kalisz – Poznań Starołęka, określono wartości kryteriów decyzyjnych, które zostały 

przedstawione w rozdziale 4. Wartości kryteriów przedstawiono w tab. 8.5. 

 

Tab. 8.5 Wartości kryteriów decyzyjnych dla projektu pn. Budowa linii kolejowej nr 85 

na odcinku Kalisz – Poznań Starołęka 

Nazwa kryterium Jednostka Wartość 

Dostępność transportowa [-] 38,47 

Popyt na transport [pas./doba] 11 000 

Jakość infrastruktury [-] 5 

Ingerencja w przyrodę [%] 4,97 

Wpływ na klimat 
𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑚
 297 

Hałas 
𝑠𝑧𝑡.

𝑘𝑚
 8,68 

Ingerencja w zabudowę 
ℎ𝑎

𝑘𝑚
 0,03 

Oddziaływanie na zabytki [szt.] 0,09 

Oddziaływanie na społeczeństwo [-] 2 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wartości wskaźników zostały ustalone na podstawie danych uzyskanych z dokumentów 

wskazanych w podrozdziale 8.1. Wybrane elementy analiz przestrzennych przedstawiono 

na rysunkach. Rys. 8.4 przedstawia analizę przebiegu linii kolejowej oraz ingerencję 

w przyrodę w postaci kolizji z formami ochrony przyrody, zaś na rys. 8.5 budynki mieszkalne 

narażone na hałas. 
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Rys. 8.4 Ingerencja planowanej linii kolejowej w przyrodę (formy ochrony przyrody) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [66] 
 

 

Rys. 8.5 Zabudowa mieszkaniowa narażona na hałas 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [67] 
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Wyniki oceny jakości infrastruktury zgodnie z kryterium przedstawionym 

w podrozdziale 4.4 przedstawiono w tab. 8.6, zaś wyniki oceny kryterium przedstawionego 

w podrozdziale 4.10 – w tab. 8.7. 

 

Tab. 8.6 Ocena jakości infrastruktury istniejącej 

Parametr jakościowy 
Czy warunek 

spełniony? 
Liczba punktów 

elektryfikacja linii kolejowej TAK 1 

linia co najmniej dwutorowa TAK 1 

możliwość ruchu pociągów o długości min. 

750 metrów oraz bez ograniczeń skrajni 

taboru 

TAK 1 

możliwość ruchu pociągów o naciskach 221 

kN/oś 
TAK 1 

możliwość ruchu pociągów pasażerskich z 

prędkością powyżej 130 km/h i pociągów 
towarowych z prędkością min. 100 km/h 

TAK 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [62, 66, 169] 

 

Tab. 8.7 Ocena oddziaływania projektu na społeczeństwo 

Obszar oddziaływania 
Czy warunek 

spełniony? 
Liczba punktów 

Zakłócenie dotychczasowych relacji 

społecznych (efekt barierowy) 
TAK 1 

Negatywny wpływ na obiekty istotne dla 
społeczności lokalnych 

NIE 0 

Użyteczność  infrastruktury dla społeczności 

lokalnych (dostęp do infrastruktury) 
NIE 1 

Stabilność i przewidywalność planistyczna TAK 0 

Transparentność planistyczna TAK 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [66] 

 

Wartości kryteriów decyzyjnych, rozumianych jako wartości zmiennych 

lingwistycznych modelu wprowadzono do oprogramowania. Wartość oceny w poszczególnych 

obszarach wynosi: 

− 𝑥𝑇 – stopień zaspokojenia potrzeb transportowych: 0,611, 

− 𝑥Ś – stopień negatywnego oddziaływania na środowisko: 0,732, 

− 𝑥𝑃 – stopień negatywnego oddziaływania na społeczności lokalne: 0,593. 

Natomiast wartość globalnego wskaźnika preferencji projektu pn. Budowa linii kolejowej 

nr 85 na odcinku Kalisz – Poznań Starołęka wynosi:  36,5. 

Szczegóły wyników przedstawiono w Załączniku 2. 
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8.2.3. OCENA PROJEKTU – BUDOWA I ROZBUDOWA LINII KOLEJOWYCH NR 

54, 56, 69 I 72 NA ODCINKU TRAWNIKI – ZAMOŚĆ – HREBENNE 

 

W celu przeprowadzenia oceny projektu pn. Budowa i rozbudowa linii kolejowych 

nr 54, 56, 69 i 72 na odcinku Trawniki – Zamość – Hrebenne, określono wartości kryteriów 

decyzyjnych, które zostały przedstawione w rozdziale 4. Wartości kryteriów przedstawiono 

w tab. 8.8. 

 

Tab. 8.8 Wartości kryteriów decyzyjnych dla projektu pn. Budowa i rozbudowa linii 

kolejowych nr 54, 56, 69 i 72 na odcinku Trawniki – Zamość – Hrebenne 

Nazwa kryterium Jednostka Wartość 

Dostępność transportowa [-] 25,44 

Popyt na transport [pas.] 3 000 

Jakość infrastruktury [-] 1 

Ingerencja w przyrodę [%] 15,39 

Wpływ na klimat 
𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑚
 81 

Hałas 
𝑠𝑧𝑡.

𝑘𝑚
 1,94 

Ingerencja w zabudowę 
ℎ𝑎

𝑘𝑚
 0,09 

Oddziaływanie na zabytki [szt.] 0,02 

Oddziaływanie na społeczeństwo [-] 2 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wartości wskaźników zostały ustalone na podstawie danych uzyskanych z dokumentów 

wskazanych w podrozdziale 8.1. Wybrane elementy analiz przestrzennych przedstawiono 

na rysunkach. Rys. 8.6 przedstawia analizę przebiegu linii kolejowej oraz ingerencję 

w przyrodę w postaci kolizji z formami ochrony przyrody, zaś na rys. 8.7 budynki mieszkalne 

narażone na hałas. 
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Rys. 8.6 Ingerencja planowanej linii kolejowej w przyrodę (formy ochrony przyrody) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [66] 

 

 

Rys. 8.7 Zabudowa mieszkaniowa narażona na hałas 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [67] 
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Wyniki oceny jakości infrastruktury zgodnie z kryterium przedstawionym 

w podrozdziale 4.4 przedstawiono w tab. 8.9, zaś wyniki oceny kryterium przedstawionego 

w podrozdziale 4.10 – w tab. 8.10. 

 

Tab. 8.9 Ocena jakości infrastruktury istniejącej 

Parametr jakościowy 
Czy warunek 

spełniony? 
Liczba punktów 

elektryfikacja linii kolejowej NIE 0 

linia co najmniej dwutorowa NIE 0 

możliwość ruchu pociągów o długości min. 

750 metrów oraz bez ograniczeń skrajni 

taboru 

NIE 0 

możliwość ruchu pociągów o naciskach 221 

kN/oś 
TAK 1 

możliwość ruchu pociągów pasażerskich z 

prędkością powyżej 130 km/h i pociągów 
towarowych z prędkością min. 100 km/h 

NIE 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [62, 66, 169] 

 

Tab. 8.10 Ocena oddziaływania projektu na społeczeństwo 

Obszar oddziaływania 
Czy warunek 

spełniony? 
Liczba punktów 

Zakłócenie dotychczasowych relacji 

społecznych (efekt barierowy) 
TAK 1 

Negatywny wpływ na obiekty istotne dla 
społeczności lokalnych 

NIE 0 

Użyteczność  infrastruktury dla społeczności 

lokalnych (dostęp do infrastruktury) 
TAK 0 

Stabilność i przewidywalność planistyczna NIE 1 

Transparentność planistyczna TAK 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [66] 

 

Wartości kryteriów decyzyjnych, rozumianych jako wartości zmiennych 

lingwistycznych modelu wprowadzono do oprogramowania. Wartość oceny w poszczególnych 

obszarach wynosi: 

− 𝑥𝑇 – stopień zaspokojenia potrzeb transportowych: 0,5, 

− 𝑥Ś – stopień negatywnego oddziaływania na środowisko: 0,457, 

− 𝑥𝑃 – stopień negatywnego oddziaływania na społeczności lokalne: 0,396. 

Natomiast wartość globalnego wskaźnika preferencji projektu pn. Budowa i rozbudowa linii 

kolejowych nr 54, 56, 69 i 72 na odcinku Trawniki – Zamość – Hrebenne wynosi: 56,1. 

Szczegóły wyników przedstawiono w Załączniku 2. 
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8.2.4. OCENA PROJEKTU – PRZEBUDOWA LINII KOLEJOWEJ NR 139 NA 

ODCINKU TYCHY – BIELSKO-BIAŁA 

 

W celu przeprowadzenia oceny projektu pn. Przebudowa linii kolejowej nr 139 

na odcinku Tychy – Bielsko-Biała, określono wartości kryteriów decyzyjnych, które zostały 

przedstawione w rozdziale 4. Wartości kryteriów przedstawiono w tab. 8.11. 

 

Tab. 8.11 Wartości kryteriów decyzyjnych dla projektu pn. Przebudowa linii kolejowej nr 139 

na odcinku Tychy – Bielsko-Biała 

Nazwa kryterium Jednostka Wartość 

Dostępność transportowa [-] 66,94 

Popyt na transport [pas.] 5 000 

Jakość infrastruktury [-] 3 

Ingerencja w przyrodę [%] 1,79 

Wpływ na klimat 
𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑚
 135 

Hałas 
𝑠𝑧𝑡.

𝑘𝑚
 5,52 

Ingerencja w zabudowę 
ℎ𝑎

𝑘𝑚
 0,06 

Oddziaływanie na zabytki [szt.] 0,10 

Oddziaływanie na społeczeństwo [-] 0 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wartości wskaźników zostały ustalone na podstawie danych uzyskanych z dokumentów 

wskazanych w podrozdziale 8.1. Wybrane elementy analiz przestrzennych przedstawiono 

na rysunkach. Rys. 8.8 przedstawia analizę przebiegu linii kolejowej oraz ingerencję 

w przyrodę w postaci kolizji z formami ochrony przyrody, zaś na rys. 8.9 budynki mieszkalne 

narażone na hałas. 
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Rys. 8.8 Ingerencja planowanej linii kolejowej w przyrodę (formy ochrony przyrody) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [66] 
 

 

Rys. 8.9 Zabudowa mieszkaniowa narażona na hałas 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [67] 
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Wyniki oceny jakości infrastruktury zgodnie z kryterium przedstawionym 

w podrozdziale 4.4 przedstawiono w tab. 8.12, zaś wyniki oceny kryterium przedstawionego 

w podrozdziale 4.10 – w tab. 8.13. 

 

Tab. 8.12 Ocena jakości infrastruktury istniejącej 

Parametr jakościowy 
Czy warunek 

spełniony? 
Liczba punktów 

elektryfikacja linii kolejowej TAK 1 

linia co najmniej dwutorowa TAK 1 

możliwość ruchu pociągów o długości min. 

750 metrów oraz bez ograniczeń skrajni 

taboru 

NIE 0 

możliwość ruchu pociągów o naciskach 221 

kN/oś 
TAK 1 

możliwość ruchu pociągów pasażerskich z 

prędkością powyżej 130 km/h i pociągów 
towarowych z prędkością min. 100 km/h 

NIE 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [62, 66, 169] 

 

Tab. 8.13 Ocena oddziaływania projektu na społeczeństwo 

Obszar oddziaływania 
Czy warunek 

spełniony? 
Liczba punktów 

Zakłócenie dotychczasowych relacji 

społecznych (efekt barierowy) 
NIE 0 

Negatywny wpływ na obiekty istotne dla 
społeczności lokalnych 

NIE 0 

Użyteczność  infrastruktury dla społeczności 

lokalnych (dostęp do infrastruktury) 
TAK 0 

Stabilność i przewidywalność planistyczna TAK 0 

Transparentność planistyczna TAK 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [66] 

 

Wartości kryteriów decyzyjnych, rozumianych jako wartości zmiennych 

lingwistycznych modelu wprowadzono do oprogramowania. Wartość oceny w poszczególnych 

obszarach wynosi: 

− 𝑥𝑇 – stopień zaspokojenia potrzeb transportowych: 0,671, 

− 𝑥Ś – stopień negatywnego oddziaływania na środowisko: 0,624, 

− 𝑥𝑃 – stopień negatywnego oddziaływania na społeczności lokalne: 0,5. 

Natomiast wartość globalnego wskaźnika preferencji projektu pn. Przebudowa linii 

kolejowej nr 139 na odcinku Tychy – Bielsko-Biała wynosi: 34,9. 

Szczegóły wyników przedstawiono w Załączniku 2. 
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8.2.5. OCENA PROJEKTU – PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 7 NA 

ODCINKU KRAKÓW (A4) – MYŚLENICE 

 

W celu przeprowadzenia oceny projektu pn. Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku 

Kraków (A4) – Myślenice, określono wartości kryteriów decyzyjnych, które zostały 

przedstawione w rozdziale 4. Wartości kryteriów przedstawiono w tab. 8.14. 

 

Tab. 8.14 Wartości kryteriów decyzyjnych dla projektu pn. Przebudowa drogi krajowej nr 7 

na odcinku Kraków (A4) – Myślenice 

Nazwa kryterium Jednostka Wartość 

Dostępność transportowa [-] 51,33 

Popyt na transport [pas.] 46 000 

Jakość infrastruktury [-] 3 

Ingerencja w przyrodę [%] 0,00 

Wpływ na klimat 
𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑚
 6 026 

Hałas 
𝑠𝑧𝑡.

𝑘𝑚
 10 (71) 

Ingerencja w zabudowę 
ℎ𝑎

𝑘𝑚
 0,36 

Oddziaływanie na zabytki [szt.] 0,18 

Oddziaływanie na społeczeństwo [-] 2 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wartości wskaźników zostały ustalone na podstawie danych uzyskanych z dokumentów 

wskazanych w podrozdziale 8.1. Wybrane elementy analiz przestrzennych przedstawiono 

na rysunkach. Rys. 8.10 przedstawia analizę przebiegu drogi oraz ingerencję w przyrodę 

w postaci kolizji z formami ochrony przyrody, zaś na rys. 8.11 budynki mieszkalne narażone 

na hałas. 
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Rys. 8.10 Ingerencja planowanej drogi w przyrodę (formy ochrony przyrody) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [66] 
 

 

Rys. 8.11 Zabudowa mieszkaniowa narażona na hałas 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [67] 
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Wyniki oceny jakości infrastruktury zgodnie z kryterium przedstawionym 

w podrozdziale 4.4 przedstawiono w tab. 8.15, zaś wyniki oceny kryterium przedstawionego 

w podrozdziale 4.10 – w tab. 8.16. 

 

Tab. 8.15 Ocena jakości infrastruktury istniejącej 

Parametr jakościowy 
Czy warunek 

spełniony? 
Liczba punktów 

droga bezkolizyjna NIE 0 

droga o dwóch jezdniach TAK 1 

droga bez ograniczeń skrajni TAK 1 

możliwość ruchu pojazdów o naciskach 115 

kN/oś 
TAK 1 

pożądany stan nawierzchni NIE 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [62, 66, 169] 

 

Tab. 8.16 Ocena oddziaływania projektu na społeczeństwo 

Obszar oddziaływania 
Czy warunek 

spełniony? 
Liczba punktów 

Zakłócenie dotychczasowych relacji 

społecznych (efekt barierowy) 
TAK 1 

Negatywny wpływ na obiekty istotne dla 

społeczności lokalnych 
NIE 0 

Użyteczność  infrastruktury dla społeczności 

lokalnych (dostęp do infrastruktury) 
TAK 0 

Stabilność i przewidywalność planistyczna TAK 0 

Transparentność planistyczna NIE 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [66] 

 

Wartości kryteriów decyzyjnych, rozumianych jako wartości zmiennych 

lingwistycznych modelu wprowadzono do oprogramowania. Wartość oceny w poszczególnych 

obszarach wynosi: 

− 𝑥𝑇 – stopień zaspokojenia potrzeb transportowych: 0,624, 

− 𝑥Ś – stopień negatywnego oddziaływania na środowisko: 0,92, 

− 𝑥𝑃 – stopień negatywnego oddziaływania na społeczności lokalne: 0,806. 

Natomiast wartość globalnego wskaźnika preferencji projektu pn. Przebudowa drogi 

krajowej nr 7 na odcinku Kraków (A4) – Myślenice wynosi: 21,8. 

Szczegóły wyników przedstawiono w Załączniku 2. 
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8.2.6. OCENA PROJEKTU – BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S11 NA 

ODCINKU OSTRÓW WIELKOPOLSKI – POZNAŃ (A2) 

 

W celu przeprowadzenia oceny projektu pn. Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku 

Ostrów Wielkopolski – Poznań (A2), określono wartości kryteriów decyzyjnych, które zostały 

przedstawione w rozdziale 4. Wartości kryteriów przedstawiono w tab. 8.17. 

 

Tab. 8.17 Wartości kryteriów decyzyjnych dla projektu pn. Budowa drogi ekspresowej S11 

na odcinku Ostrów Wielkopolski – Poznań (A2) 

Nazwa kryterium Jednostka Wartość 

Dostępność transportowa [-] 38,47 

Popyt na transport [pas.] 25 000 

Jakość infrastruktury [-] 3 

Ingerencja w przyrodę [%] 10,43 

Wpływ na klimat 
𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑚
 3 275 

Hałas 
𝑠𝑧𝑡.

𝑘𝑚
 1,06 

Ingerencja w zabudowę 
ℎ𝑎

𝑘𝑚
 0,02 

Oddziaływanie na zabytki [szt.] - 

Oddziaływanie na społeczeństwo [-] 3 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wartości wskaźników zostały ustalone na podstawie danych uzyskanych z dokumentów 

wskazanych w podrozdziale 8.1. Wybrane elementy analiz przestrzennych przedstawiono 

na rysunkach. Rys. 8.12 przedstawia analizę przebiegu drogi oraz ingerencję w przyrodę 

w postaci kolizji z formami ochrony przyrody, zaś na rys. 8.13 budynki mieszkalne narażone 

na hałas. 
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Rys. 8.12 Ingerencja planowanej drogi w przyrodę (formy ochrony przyrody) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [66] 
 

 

Rys. 8.13 Zabudowa mieszkaniowa narażona na hałas 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [67] 
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Wyniki oceny jakości infrastruktury zgodnie z kryterium przedstawionym 

w podrozdziale 4.4 przedstawiono w tab. 8.18, zaś wyniki oceny kryterium przedstawionego 

w podrozdziale 4.10 – w tab. 8.19. 

 

Tab. 8.18 Ocena jakości infrastruktury istniejącej 

Parametr jakościowy 
Czy warunek 

spełniony? 
Liczba punktów 

droga bezkolizyjna NIE 0 

droga o dwóch jezdniach NIE 0 

droga bez ograniczeń skrajni TAK 1 

możliwość ruchu pojazdów o naciskach 115 

kN/oś 
TAK 1 

pożądany stan nawierzchni TAK 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [62, 66, 169] 

 

Tab. 8.19 Ocena oddziaływania projektu na społeczeństwo 

Obszar oddziaływania 
Czy warunek 

spełniony? 
Liczba punktów 

Zakłócenie dotychczasowych relacji 

społecznych (efekt barierowy) 
TAK 1 

Negatywny wpływ na obiekty istotne dla 

społeczności lokalnych 
NIE 0 

Użyteczność  infrastruktury dla społeczności 

lokalnych (dostęp do infrastruktury) 
NIE 1 

Stabilność i przewidywalność planistyczna NIE 1 

Transparentność planistyczna TAK 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [66] 

 

Wartości kryteriów decyzyjnych, rozumianych jako wartości zmiennych 

lingwistycznych modelu wprowadzono do oprogramowania. Wartość oceny w poszczególnych 

obszarach wynosi: 

− 𝑥𝑇 – stopień zaspokojenia potrzeb transportowych: 0,489, 

− 𝑥Ś – stopień negatywnego oddziaływania na środowisko: 0,584, 

− 𝑥𝑃 – stopień negatywnego oddziaływania na społeczności lokalne: 0,382. 

Natomiast wartość globalnego wskaźnika preferencji projektu pn. Budowa drogi 

ekspresowej S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Poznań (A2) wynosi: 50,0. 

Szczegóły wyników przedstawiono w Załączniku 2. 
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8.2.7. OCENA PROJEKTU – BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S17 NA 

ODCINKU PIASKI (S12) – HREBENNE 

 

W celu przeprowadzenia oceny projektu pn. Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku 

Piaski (S12) – Hrebenne, określono wartości kryteriów decyzyjnych, które zostały 

przedstawione w rozdziale 4. Wartości kryteriów przedstawiono w tab. 8.20. 

 

Tab. 8.20 Wartości kryteriów decyzyjnych dla projektu pn. Budowa drogi ekspresowej S17 

na odcinku Piaski (S12) – Hrebenne 

Nazwa kryterium Jednostka Wartość 

Dostępność transportowa [-] 25,44 

Popyt na transport [pas.] 18 000 

Jakość infrastruktury [-] 2 

Ingerencja w przyrodę [%] 28,85 

Wpływ na klimat 
𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑚
 2 358 

Hałas 
𝑠𝑧𝑡.

𝑘𝑚
 1,17 

Ingerencja w zabudowę 
ℎ𝑎

𝑘𝑚
 0,05 

Oddziaływanie na zabytki [szt.] - 

Oddziaływanie na społeczeństwo [-] 3 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wartości wskaźników zostały ustalone na podstawie danych uzyskanych z dokumentów 

wskazanych w podrozdziale 8.1. Wybrane elementy analiz przestrzennych przedstawiono 

na rysunkach. Rys. 8.14 przedstawia analizę przebiegu drogi oraz ingerencję w przyrodę 

w postaci kolizji z formami ochrony przyrody, zaś na rys. 8.15 budynki mieszkalne narażone 

na hałas. 
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Rys. 8.14 Ingerencja planowanej drogi w przyrodę (formy ochrony przyrody) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [66] 

 

 

Rys. 8.15 Zabudowa mieszkaniowa narażona na hałas 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [67] 
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Wyniki oceny jakości infrastruktury zgodnie z kryterium przedstawionym 

w podrozdziale 4.4 przedstawiono w tab. 8.21, zaś wyniki oceny kryterium przedstawionego 

w podrozdziale 4.10 – w tab. 8.22. 

 

Tab. 8.21 Ocena jakości infrastruktury istniejącej 

Parametr jakościowy 
Czy warunek 

spełniony? 
Liczba punktów 

droga bezkolizyjna NIE 0 

droga o dwóch jezdniach NIE 0 

droga bez ograniczeń skrajni TAK 1 

możliwość ruchu pojazdów o naciskach 115 

kN/oś 
TAK 1 

pożądany stan nawierzchni NIE 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [62, 66, 169] 

 

Tab. 8.22 Ocena oddziaływania projektu na społeczeństwo 

Obszar oddziaływania 
Czy warunek 

spełniony? 
Liczba punktów 

Zakłócenie dotychczasowych relacji 

społecznych (efekt barierowy) 
TAK 1 

Negatywny wpływ na obiekty istotne dla 

społeczności lokalnych 
NIE 0 

Użyteczność  infrastruktury dla społeczności 

lokalnych (dostęp do infrastruktury) 
NIE 1 

Stabilność i przewidywalność planistyczna NIE 1 

Transparentność planistyczna TAK 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [66] 

 

Wartości kryteriów decyzyjnych, rozumianych jako wartości zmiennych 

lingwistycznych modelu wprowadzono do oprogramowania. Wartość oceny w poszczególnych 

obszarach wynosi: 

− 𝑥𝑇 – stopień zaspokojenia potrzeb transportowych: 0,256, 

− 𝑥Ś – stopień negatywnego oddziaływania na środowisko: 0,52, 

− 𝑥𝑃 – stopień negatywnego oddziaływania na społeczności lokalne: 0,382. 

Natomiast wartość globalnego wskaźnika preferencji projektu pn. Budowa drogi 

ekspresowej S17 na odcinku Piaski (S12) – Hrebenne wynosi: 61,9. 

Szczegóły wyników przedstawiono w Załączniku 2. 
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8.2.8. OCENA PROJEKTU – BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S1 NA ODCINKU 

MYSŁOWICE – BIELSKO-BIAŁA 

 

W celu przeprowadzenia oceny projektu pn. Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku 

Mysłowice – Bielsko-Biała, określono wartości kryteriów decyzyjnych, które zostały 

przedstawione w rozdziale 4. Wartości kryteriów przedstawiono w tab. 8.23. 

 

Tab. 8.23 Wartości kryteriów decyzyjnych dla projektu pn. Budowa drogi ekspresowej S1 

na odcinku Mysłowice – Bielsko-Biała 

Nazwa kryterium Jednostka Wartość 

Dostępność transportowa [-] 66,94 

Popyt na transport [pas.] 50 000 

Jakość infrastruktury [-] 4 

Ingerencja w przyrodę [%] 10,61 

Wpływ na klimat 
𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑚
 6 550 

Hałas 
𝑠𝑧𝑡.

𝑘𝑚
 15,14 

Ingerencja w zabudowę 
ℎ𝑎

𝑘𝑚
 0,14 

Oddziaływanie na zabytki [szt.] - 

Oddziaływanie na społeczeństwo [-] 2 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wartości wskaźników zostały ustalone na podstawie danych uzyskanych z dokumentów 

wskazanych w podrozdziale 8.1. Wybrane elementy analiz przestrzennych przedstawiono 

na rysunkach. Rys. 8.16 przedstawia analizę przebiegu drogi oraz ingerencję w przyrodę 

w postaci kolizji z formami ochrony przyrody, zaś na rys. 8.17 budynki mieszkalne narażone 

na hałas. 
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Rys. 8.16 Ingerencja planowanej drogi w przyrodę (formy ochrony przyrody) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [66] 
 

 

Rys. 8.17 Zabudowa mieszkaniowa narażona na hałas 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [67] 
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Wyniki oceny jakości infrastruktury zgodnie z kryterium przedstawionym 

w podrozdziale 4.4 przedstawiono w tab. 8.24, zaś wyniki oceny kryterium przedstawionego 

w podrozdziale 4.10 – w tab. 8.25. 

 

Tab. 8.24 Ocena jakości infrastruktury istniejącej 

Parametr jakościowy 
Czy warunek 

spełniony? 
Liczba punktów 

droga bezkolizyjna NIE 0 

droga o dwóch jezdniach TAK 1 

droga bez ograniczeń skrajni TAK 1 

możliwość ruchu pojazdów o naciskach 115 

kN/oś 
TAK 1 

pożądany stan nawierzchni TAK 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [62, 66, 169] 

 

Tab. 8.25 Ocena oddziaływania projektu na społeczeństwo 

Obszar oddziaływania 
Czy warunek 

spełniony? 
Liczba punktów 

Zakłócenie dotychczasowych relacji 

społecznych (efekt barierowy) 
TAK 1 

Negatywny wpływ na obiekty istotne dla 

społeczności lokalnych 
NIE 0 

Użyteczność  infrastruktury dla społeczności 

lokalnych (dostęp do infrastruktury) 
NIE 1 

Stabilność i przewidywalność planistyczna TAK 0 

Transparentność planistyczna TAK 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [66] 

 

Wartości kryteriów decyzyjnych, rozumianych jako wartości zmiennych 

lingwistycznych modelu wprowadzono do oprogramowania. Wartość oceny w poszczególnych 

obszarach wynosi: 

− 𝑥𝑇 – stopień zaspokojenia potrzeb transportowych: 0,72, 

− 𝑥Ś – stopień negatywnego oddziaływania na środowisko: 0,907, 

− 𝑥𝑃 – stopień negatywnego oddziaływania na społeczności lokalne: 0,329. 

Natomiast wartość globalnego wskaźnika preferencji projektu pn. Budowa drogi 

ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice – Bielsko-Biała  wynosi: 29,4. 

Szczegóły wyników przedstawiono w Załączniku 2. 
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8.3. RANKINGOWANIE PROJEKTÓW 

 

Ostatnim etapem metody jest uszeregowanie projektów wg preferencji decydenta. 

Zgodnie z założeniami opisanymi w podrozdziale 5.6 globalny wskaźnik preferencji decydenta 

przyjmuje wartości od 0 do 100, gdzie 100 reprezentuje najwyższą preferencję. Wyniki oceny 

preferencji decydenta dla poszczególnych projektów oraz rankingowanie projektów 

przedstawiono w tab. 8.26. 

 

Tab. 8.26 Wyniki oceny preferencji decydenta 
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1. 
Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku 

Piaski (S12) – Hrebenne 
0,256 0,520 0,382 61,9 

2. 

Budowa i rozbudowa linii kolejowych nr 54, 

56, 69 i 72 na odcinku Trawniki – Zamość – 

Hrebenne 

0,500 0,457 0,396 56,1 

3. 
Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku 

Ostrów Wielkopolski – Poznań (A2) 
0,489 0,584 0,382 50,0 

4. 
Budowa linii kolejowej na odcinku Kraków 

Swoszowice – Myślenice 
0,500 0,324 0,561 42,7 

5. 
Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku 

Kalisz – Poznań Starołęka 
0,611 0,732 0,593 36,2 

6. 
Przebudowa linii kolejowej nr 139 na 

odcinku Tychy – Bielsko-Biała 
0,671 0,624 0,500 34,9 

7. 
Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku 

Mysłowice – Bielsko-Biała 
0,720 0,907 0,329 29,4 

8. 
Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku 

Kraków (A4) – Myślenice 
0,624 0,920 0,806 21,8 

Źródło: opracowanie własne 
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9. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

9.1. WNIOSKI OGÓLNE 

 

Celem rozprawy było opracowanie wielokryterialnego modelu wspomagania decyzji 

w planowaniu rozwoju toku transportowej uwzględniającego aspekty zagospodarowania 

przestrzennego. W ramach prac dokonano krytycznego przeglądu piśmiennictwa w zakresie 

związanym z tematyką pracy, tj. obejmującego zagadnienia globalnego rozwoju i jego celów, 

planowania i rozwoju systemów transportowych ze szczególnym uwzględnieniem 

infrastruktury transportowej. Wzięto także pod uwagę zagadnienia związane 

z zagospodarowaniem przestrzennym i jego relacją do infrastruktury, w końcu rozpoznano 

tematykę wspomagania decyzji. 

Ogół badań przeprowadzonych w ramach rozprawy pozwala na konstatacje dotyczące 

problematyki planowania rozwoju infrastruktury transportowej, zarówno w zakresie 

teoretycznym, jak i praktycznym. 

I. Część teoretyczna rozprawy obejmowała realizację: 

− wprowadzenia głównych pojęć związanych z tematyką pracy oraz 

ich omówienie, 

− analizy literatury w języku polskim, angielskim i niemieckim dotyczącej 

problematyki planowania rozwoju transportu, z której wynika, iż jest 

to zagadnienie kompleksowe obejmujące zarówno system transportowy, jak i 

jego szeroko rozumiane otoczenie, 

− przeglądu i bardziej szczegółowej analizy wybranych metod wielokryterialnego 

wspomagania decyzji oraz określenie istotnych cech tych metod w kontekście 

celu rozprawy, 

− propozycji kryteriów podejmowania decyzji odnoszących się do celów 

rozwojowych określonych w dokumentach strategicznych, które stanowiły 

założenia do modelowania preferencji decydenta, 

− modelu wspomagania decyzji opartego na logice rozmytej, 

− procedury metody planowania, w ramach której ujęto przygotowanie modelu, 

przygotowanie danych o projektach, ocenę projektów oraz rankingowanie 

(szeregowanie) projektów. 
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II. Część praktycznego zastosowania rozprawy obejmowała realizację: 

− implementacji modelu wspomagania decyzji w planowaniu rozwoju 

infrastruktury transportowej w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox, 

które pozwala na uzyskanie wyników stopnia preferencji decydenta dla danego 

projektu, 

− weryfikacji poprzez zastosowanie zaimplementowanej metody do oceny stopnia 

preferencji dla czterech projektów kolejowych i czterech projektów drogowych: 

Budowa linii kolejowej na odcinku Kraków Swoszowice – Myślenice, Budowa 

linii kolejowej nr 85 na odcinku Kalisz – Poznań Starołęka, Budowa i rozbudowa 

linii kolejowych nr 54, 56, 69 i 72 na odcinku Trawniki – Zamość – Hrebenne, 

Przebudowa linii kolejowej nr 139 na odcinku Tychy – Bielsko-Biała, 

Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Kraków (A4) – Myślenice, Budowa 

drogi ekspresowej S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Poznań (A2), 

Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku Piaski (S12) – Hrebenne, Budowa 

drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice – Bielsko-Biała. 

III. Reasumując, niniejsza rozprawa obejmuje autorski model wspomagania decyzji 

w planowaniu rozwoju infrastruktury transportowej, z uwzględnieniem 

zagospodarowania przestrzennego, która umożliwia określenie stopnia preferencji 

decydenta dla realizacji projektu rozwojowego infrastruktury transportowej. Model 

ten został zaimplementowany w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox i pozwala 

na wspomaganie procesu decyzyjnego decydenta poprzez odwzorowanie celów 

rozwojowych określonych w dokumentach strategicznych. Poprzez określenie 

preferencji decydenta, bezpośrednio dzięki modelowi, możliwe jest uszeregowanie 

projektów w postaci rankingu. Dla poprawnego działania modelu niezbędne 

jest przygotowanie danych wejściowych o projektach oraz o preferencjach decydenta. 

IV. Mając na uwadze przedstawiony wcześniej zakres rozprawy, do jej najważniejszych 

osiągnięć należy zaliczyć: 

− opracowanie autorskiego modelu wspomagania decyzji w planowaniu rozwoju 

infrastruktury transportowej w oparciu o logikę rozmytą, który umożliwia 

określenie stopnia preferencji decydenta dla realizacji projektu rozwojowego 

infrastruktury kolejowej lub drogowej, 

− identyfikację kryteriów decyzyjnych odpowiadających celom rozwojowym 

określonym w dokumentach strategicznych, uwzględniających aspekty 
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zagospodarowania przestrzennego związane z osadnictwem oraz ochroną 

przyrody i dóbr kultury, 

− parametryzację kryteriów poprzez określenie odpowiadających im zmiennych 

i terminów lingwistycznych, przeprowadzoną na podstawie dostępnych danych 

i badań własnych, 

− określenie reguł wnioskowania rozmytego, na podstawie własnego badania 

z udziałem grupy ekspertów, 

− implementację modelu w środowisku MATLAB Fuzzy Logic Toolbox. 

Przeprowadzona weryfikacja metody i modelu wspomagania decyzji w planowaniu 

rozwoju infrastruktury pozwala stwierdzić, że cele rozprawy zostały osiągnięte. Nadto 

zastosowanie metody i modelu do przeprowadzenia oceny grupy projektów, wykazało jego 

przydatność do zastosowań praktycznych. 

 

9.2. WNIOSKI METODOLOGICZNE I PRAKTYCZNE 

 

Wartość dodana przeprowadzonych w niniejszej rozprawie rozważań obejmuje 

nie tylko poszerzenie wiedzy w obszarze planowania rozwoju transportu, ale także zagadnienia 

związane z wdrożeniem do zastosowań praktycznych. W tym kontekście za szczególnie 

korzystne można uznać zastosowanie logiki rozmytej. Pozwoliło to na adekwatne ujęcie 

strategicznych celów rozwojowych sformułowanych w języku naturalnym, wraz 

z charakterystyczną dla niego niejasnością stwierdzeń. Inną, szczególnie korzystną z punktu 

widzenia praktycznego, cechą modelu jest dostosowanie wymagań do poziomu informacji 

dostępnych na wstępnym etapie planowania. Niski „próg wejścia” do stosowania modelu może 

bowiem zaważyć na możliwości jego praktycznego zastosowania. 

Wnioski metodologiczne i praktyczne obejmują następujące kwestie. 

I. Wyniki rozprawy w postaci modelu skierowane są do głównie do administracji 

publicznej odpowiadającej za planowanie rozwoju infrastruktury z przeznaczeniem 

do zastosowania na poziomie planowania strategicznego, podstawowo w skali całego 

kraju, z możliwością zastosowania również w skali ponadregionalnej. 

II. Model jest ukierunkowany na planowanie infrastruktury transportu drogowego 

i kolejowego. 

III. Posługiwanie się w ramach modelu językiem naturalnym zwiększa jego powszechną 

zrozumiałość, a przez to korzystnie wpływa na transparentność i wiarygodność procesu 
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podejmowania decyzji przez władzę publiczną. Sprzyja temu szczególnie zastosowanie 

reguł wnioskowania opartych na posługiwaniu się terminami lingwistycznymi tj. mały, 

duży, niskie, wysokie etc. 

IV. Ze względu na specyfikę procesu decyzyjnego model może być dostosowywany 

do zmian w polityce transportowej oraz zapewnia kompatybilność ze sposobem 

artykulacji celów rozwojowych i ich transpozycję na uwarunkowania związane 

z rozwojem infrastruktury transportowej. 

V. Zdaniem autora niniejszej rozprawy do najistotniejszych zalet przedstawionej metody 

i opracowanego modelu należy zaliczyć: 

− dostosowanie wymagań w zakresie danych wejściowych do poziomu informacji 

dostępnych na wstępnym etapie planowania, 

− możliwość oceny projektów w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej 

względem wspólnego zestawu kryteriów, 

− brak konieczności każdorazowego organizowania szerokiego grona ekspertów 

do oceny projektów,  

− udostępnianie rekomendacji decyzji w krótkim czasie,  

− oparcie rekomendacji decyzji na obiektywnych i przejrzystych przesłankach. 

VI. Charakterystyka modelu uwzględnia także stałość wyników rankingowania projektów 

w przypadku dodania bądź usunięcia projektu. Nadto prezentowana jest bezwzględna 

wartość preferencji decydenta, dzięki czemu znane są różnice preferencji 

poszczególnych projektów. Oba te uwarunkowania są korzystne, ze względu 

na praktykę planowania, która często wiąże się z dodawaniem, usuwaniem 

lub redefinicją projektów.  

VII. Metoda może być również wykorzystana do oceny pojedynczych projektów (propozycji 

projektów), które zostaną zdefiniowane poza okresem kompleksowego planowania 

portfela inwestycji publicznych w infrastrukturę transportową. 

VIII. Przedstawiona w rozprawie metoda i model wspomagania decyzji została omówiona 

z punktu widzenia oceny ex ante, niemniej można ją też zastosować do oceny ex post¸ 

tj. po zakończeniu realizacji projektów lub też w trakcie ich przygotowania, w celu 

doraźnej oceny kierunków precyzowania zakresu projektu. 
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9.3. KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ 

 

Przedstawione w niniejszej rozprawie metoda i model są możliwe do zastosowania 

w praktyce zgodnie ze swoim przeznaczeniem.  Niezależnie od faktu, iż wykazują one opisane 

wcześniej zalety, zasadne wydaje się podjęcie w przyszłości pewnych działań mających na celu 

aktualizację lub rozbudowę modelu. W związku z tym kierunki dalszych badań mogą 

obejmować: 

− aktualizację parametryzacji zmiennych lingwistycznych reprezentujących kryteria 

decyzyjne, w szczególności wynikający ze zwiększającej się ilości i jakości 

ogólnodostępnych danych, w tym danych przestrzennych, 

− aktualizację reguł wnioskowania stosownie do zmian dokumentów strategicznych 

i zmian w polityce transportowej, np. związanych z wdrażaniem europejskiego 

zielonego ładu, lub związanych z wpływem pandemii COVID-19 na transport, 

− uwzględnienie, stosownie do pojawiających się możliwości, w większym stopniu 

wpływu transportu towarów, 

− automatyzację procesu przygotowania danych o projektach, dzięki czemu stosowanie 

modelu byłoby jeszcze bardziej przyjazne w użytkowaniu, a cały proces uległby 

dalszemu skróceniu. 
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