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NOWOCZESNE SYSTEMY TRANSPORTOWE W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

 

Sprawność systemu transportu miejskiego posiada ogromną rolę w kształtowaniu się społeczno-gospodarczych stosunków 

na danym terenie. Zbiorowy transport miejski może zostać uznany za sprawny, kiedy w prawidłowy sposób oraz w pełni zaspo-

kaja potrzeby przewozowe mieszkańców, jednocześnie przy optymalnym wykorzystaniu technicznych środków. Aby osiągnąć 

taki stan musi on być gotowy zarówno pod względem technicznym, jak i organizacyjnym oraz ekonomicznym do świadczenia 

kompleksowych usług przewozowych. W artykule omówione zostały nowoczesne systemy transportowe wykorzystywane w 

transporcie miejskim 

 

WSTĘP 

Transport jest ważnym elementem infrastruktury społeczno-
gospodarczej. Sprawny transport ma bardzo ważne znaczenie dla 
gospodarki, ponieważ umożliwia jej prawidłowe funkcjonowanie [1]. 
Przedmiotem zainteresowania logistyki w mieście jest przede 
wszystkim transport ładunków i osób. Transport to element łączący 
miasto w układzie funkcjonalnym (rys. 1). Wszelkie ruchy ładunków 
oraz ludzi, które są wykonywane w celu zaspokojenia czynności 
gospodarczych i ekonomicznych danego regionu uznaje się są za 
procesy transportowe oddziałujące na obszar planowania prze-
strzennego, funkcji oraz rozwoju miast. Obecnie transportu nie 
można ograniczać jedynie do przewozowej funkcji. Za sprawą kon-
cepcji logistycznych musi on przejmować funkcje dodatkowe, nato-
miast systemy transportowe powinny wykazywać się optymalnym 
wykorzystaniem użytkowanej przestrzeni, czasu, a także transpor-
towej pojemności, przy optymalnym użyciu drogowej infrastruktury. 

 
Rys. 1. Podział transportu w mieście [2] 

 
Obszar przestrzenny miasta ściśle zależy od możliwości stwa-

rzanych przez dany środek transportu w kreowaniu komunikacyjnej 
dostępności. Jednak zawsze jest pewna granica, przy której czas 
przemieszczania w praktyce ogranicza pokonywaną odległość 
danym środkiem transportu. Przestrzenny rozwój miasta następuje 
od chwili, w której środki transportowe obsługujące potrzeby prze-
wozowe osiągną granicę zasięgu. W związku z tym przestrzeń 
miejska jest ograniczona praktycznie możliwościami komunikacyj-
nymi postrzeganymi pod kątem czasu traconego na podróż, a czas 
jest nieodnawialnym zasobem. 

Sprawność systemu transportu miejskiego posiada ogromną 
rolę w kształtowaniu się społeczno-gospodarczych stosunków na 

danym terenie. Na liczbę komunikacyjnych połączeń w mieście ma 
wpływ wiele różnorodnych czynników. Do głównych należy zaliczyć: 
potrzeby komunikacyjne, zagospodarowanie przestrzenne, lokaliza-
cje miejsc pracy oraz nauki, rozmieszczenie ludności w mieście, jak 
również rozłożenie funkcji handlowych oraz przemysłowych. 

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych systemów 
transportowych w aspekcie ich wykorzystania w transporcie miej-
skim. 

1. INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE 

Ruch drogowy w dużych miastach gwałtownie rośnie od czasu 
przejścia do gospodarki rynkowej. Istniejące infrastruktury zostały 
zaprojektowane na niższy poziom ruchu. Przy braku dużych fundu-
szów inwestycyjnych, niezbędne dla zapobieżenia chronicznym 
zatorom drogowym oraz problemom wynikającym z zanieczyszcze-
nia środowiska w centrum miasta stały się działania mające na celu 
lepszą regulację ruchu i optymalizację strumienia ruchu. W związku 
z tym pojawiły się Inteligentne Systemy Transportowe (Intelligent 
Transportation Systems) pozwalające na zwiększenie efektywności i 
bezpieczeństwa systemów transportowych poprzez zastosowanie 
nowoczesnych technologii informatycznych. Na rysunku 2 przed-
stawiono Składowe Inteligentnych Systemów Transportowych. 

 
Rys.2. Składowe Inteligentnych Systemów Transportowych [3]  
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Systemy IST obejmują między innymi integrację różnych pod-
systemów transportu na obszarach miast i aglomeracji, zarządzanie 
ruchem na odcinkach i w korytarzach najbardziej obciążonych dróg 
krajowych, zarządzanie ruchem w miastach i aglomeracjach, sys-
temy informacji dla podróżnych (informacja przed podróżą, informa-
cja w czasie podróży dla kierowców, informacja w czasie podróży 
dla pasażerów, osobista informacja, nawigacja drogowa), systemy 
kontroli jazdy pojazdów (poprawa widoczności, automatyzacja 
prowadzenia pojazdu, ostrzeganie przed zderzeniem, pogotowie 
bezpieczeństwa), systemy automatycznego nadzoru nad ruchem 
pojazdów ciężarowych i dostawczych (automatyczna administracja, 
automatyczna inspekcja, monitorowanie bezpieczeństwa, zarzą-
dzanie przewozami towarowymi), systemy zarządzania transportem 
zbiorowym (zarządzanie transportem zbiorowym, zarządzanie 
popytem na przejazdy, zarządzanie transportem kombinowanym) 
systemy ratownicze (zgłaszanie zagrożeń, zarządzanie służbami 
ratowniczymi, materiały niebezpieczne i zgłaszanie incydentów), 
systemy elektronicznych opłat za przejazdy (transakcje elektronicz-
ne opłat), systemy bezpieczeństwa na drogach (bezpieczeństwo 
podróżowania, ochrona niechronionych uczestników ruchu, inteli-
gentne skrzyżowania). 

Do zadań wykonywanych przez system należą 
1. sterowanie ruchem ulicznym, w tym koordynacja i scentralizo-

wane sterowanie sygnalizacją świetlną od kilku do kilkunastu 
skrzyżowań. System hybrydowy posiadający cechy systemu 
scentralizowanego oraz inteligencji rozproszonej z wykorzysta-
niem inteligentnych sterowników, umożliwia załadowanie do ste-
rowników dowolnych programów sterowania sygnalizacją, które 
są uaktualniane w trybie on-line w zależności od aktualnej sytu-
acji ruchowej; systemy sterowania ruchem ulicznym nie wyma-
gają wymiany istniejącej infrastruktury, w tym sterowników sy-
gnalizacji świetlnej. 

2. zarządzanie ruchem na trasach szybkiego ruchu w miastach 
Wykorzystywanie różnych źródeł informacji np. kamery, pętle 
indukcyjne, itp. Współpraca z systemem automatycznego wy-
krywania wypadków z wykorzystaniem różnych algorytmów de-
tekcyjnych. Współpraca z miernikami ruchu instalowanymi na 
wjazdach w celu zwiększenia przepustowości trasy. Automa-
tyczne obliczanie prze-widywanych czasów podróży na podsta-
wie aktualnej sytuacji ruchowej i generowanie odpowiednich 
komunikatów na znakach zmiennowskazaniowych oraz poprzez 
Internet. 

3. systemy zarządzania zdarzeniami: 
System współpracuje z wieloma środkami identyfikacji wypad-
ków oraz zapisuje następujące informacje dotyczące każdego 
wypadku: lokalizacja wypadku, pojazdy w nim uczestniczące, 
wpływ na sytuację ruchową, przewidywany czas usunięcia 
przeszkód itp. System zapewnia narzędzia, które umożliwiają 
sporządzenie dokumentów i diagramów zawierających sugero-
wane plany akcji ratunkowych. Plany zawierają informacje o tym 
kogo należy powiadomić oraz zalecane ustawienia sygnalizacji 
świetlnej, znaków zmiennowskazaniowych, tablic o zmiennej 
treści. Po wybraniu odpowiedniego planu system umożliwia au-
tomatyczne wdrożenie zalecanych ustawień oraz śledzenie 
działania poszczególnych urządzeń, tak aby w przypadku nie-
wykonania zalecanych ustawień, wygenerować alarm adreso-
wany dla odpowiedniej służby. 

4. nadzór wideo pracuje na stacjach roboczych systemu i za-
pewnia dostęp do wielu typów urządzeń video. Współpracuje z 
kamerami oraz urządzeniami sterującymi. Prezentacja obrazów 
na ekranach wielkogabarytowych. 
 

2. INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTOWY  
W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

Inteligentne Systemy transportowe w komunikacji miejskiej 
obejmują szereg wspólnie współpracujących ze sobą nowocze-
snych podsystemów zaprojektowanych w celu usprawnienia funk-
cjonowania komunikacji miejskiej. 
a) System informacji wizualnej i głosowej wewnątrz pojazdu. Na 

system informacji pasażerskiej wewnątrz pojazdów składa się 
komputer pokładowy, nowoczesne tablice diodowe LED oraz 
moduł głosowy. Oprócz przekazywania dynamicznej informacji 
pasażerskiej w czasie rzeczywistym, komputer posiada możli-
wość integracji pozostałych nowoczesnych systemów znajdu-
jących się na pokładzie pojazdu. Do najważniejszych funkcji 
należy również zaliczyć współpracę systemu SiP z systemem 
do nadawania priorytetów zielonego światła dla pojazdów ko-
munikacji miejskiej oraz przeka-zywanie informacji o położeniu 
pojazdu. Komputer pokładowy może być dowolnie zaprogra-
mowany zgodnie z wymaganiami klienta. 

b) System wystawiania priorytetów na skrzyżowaniach dla pojaz-
dów komunikacji miejskiej. System automatycznie dostosowuje 
priorytetowo zielone światło dla pojazdów komunikacji miej-
skiej. Dostarcza kompleksowe rozwiązanie włącznie z wymianą 
sterowników sygnalizacji świetlnej, kalibracją systemu oraz do-
stawą modułów GPRS/GSM na pokłady pojazdów. 

c) Informacje dla pasażerów w Internecie. Informacja o rzeczywi-
stym rozkładzie jazdy może być również dostępna w Internecie 
poprzez dynamiczne strony WWW, gdzie informacja jest do-
stępna dla wszystkich użytkowników Internetu. 

d) System zliczania potoków pasażerskich. System umożliwia 
rejestrację ilości pasażerów wsiadających oraz wysiadających 
na wszystkich przystankach przez wszystkie drzwi pojazdu. 
System funkcjonuje w sposób nie wymagający żadnych działań 
przez pro-wadzącego pojazd oraz wyklucza błędy systema-
tyczne. 

e) System monitoringu video. System monitoringu obejmuje swo-
im zasięgiem wszystkie wydarzenia, które mogą zaistnieć za-
równo wewnątrz jak i na zewnątrz pojazdu. Obraz zostaje zapi-
sany  w nowoczesnym cyfrowym rejestratorze wizji. 

f) System biletowy. System biletowy umożliwia pasażerom zakup 
biletów jednorazowych, okresowych, elektronicznych, a także 
doładowanie kart miejskich i dostęp do informacji. System opie-
ra się na biletomatach Locomat mobilnych (dedykowanych do 
pojazdów), stacjonarnych, a także kasownikach wielofunkcyj-
nych. 

g) system przystankowej informacji pasażerskiej w czasie rze-
czywistym. Na system przystankowej informacji pasażerskiej 
składają się przede wszystkim wielowierszowe dynamiczne ta-
blice przystankowe. Każda z tablic wyświetla informacje o roz-
kładzie jazdy uwzględniając rzeczywisty przyjazd pojazdu. Ta-
blica komunikuje się z systemem centralnym poprzez sieć 
GSM/GPRS. Urządzenia te są swobodnie programowalne tzn. 
umożliwiają wprowadzenie specjalnych informacji z centrali 
nadzoru ruchu. Tablice mogą być wykonane w technologii dio-
dowej lub przy wykorzystaniu monitorów LED LCD [4]. 

3. RZESZOWSKI INTELIGENTNY SYSTEM 
TRANSPORTOWY 

Obecnie w Rzeszowie w ramach Rzeszowskiego Inteligentne-
go Systemu Transportowego działają następujące systemy: 
– Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, 
– Zarządzania Transportem Publicznym, 



I 

Logistyka 
 

 

   

12/2016 AUTOBUSY 1645 
 

– Biletu Elektronicznego Komunikacji Miejskiej, 
– Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym. 

 
Celem Systemu Informacji Pasażerskiej jest sprawne dotarcie z 

informacją dla pasażerów transportu publicznego. Tablice informa-
cyjne zamontowane na przystankach autobusowych wyświetlają 
m.in. czas pozostający do przyjazdu autobusu danej linii. System 
Zarządzania Transportem Publicznym ma za zadanie identyfikację 
lokalizacji pojazdów, zliczanie liczby pasażerów oraz kontrolę stan-
dardów jakościowych obsługi pasażerów przez operatorów, co z 
kolei pozwoli reagować na bieżące potrzeby komunikacji publicznej 
w Rzeszowie m.in. w zakresie rozkładu jazdy, przebudowy układu 
drogowego, weryfikacji algorytmów sterowania itp. Z kolei System 
Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym jest elementem 
mającym znaczący wpływ na usprawnienie w poruszaniu się po 
mieście. Składa się z następujących elementów:  
– Systemu sterowania sygnalizacją świetlną, pozwalający na 

utrzymywanie płynności ruchu i skrócenie do minimum czasu 
oczekiwania na skrzyżowaniach, 

– Systemu priorytetowania pojazdów komunikacji zbiorowej, 
przydzielający w pierwszej kolejności prawo przejazdu środkom 
komunikacji publicznej, 

– Systemu informacji dla kierowców wykorzystujący znaki zmien-
nej treści pozwoli na szybkie informowanie o utrudnieniach, 
zmianach w organizacji ruchu czy zalecanych objazdach. 
Wszystkie wymienione systemy łączą się radiową drogą i za-

pewniają komunikację z centrami zarządzania ruchem oraz trans-
portem publicznym, a także z przystankami oraz poruszającymi się 
po mieście autobusami. Dodatkowo dla poprawy bezpieczeństwa 
pasażerów oraz kierowców wszystkie autobusy, przystanki i skrzy-
żowania wyposażono w kamery monitoringu. 

Wprowadzony system integrujący transport publiczny miasta 
Rzeszowa i okolic charakteryzuje się kompleksowością. W ramach 
tego systemu pasażerowie korzystają między innymi z takich udo-
godnień jak tablice informacyjne o godzinach odjazdów kolejnych 
autobusów MPK (rys. 3) oraz tablice informacyjne w autobusach o 
kolejnych przystankach i trasie autobusu (rys. 4). 

 

 
Rys. 3. Ekran wyświetlający godziny odjazdów autobusów MPK 
Rzeszów [5] 

 

 
Rys. 4. Tablica informacyjna o kolejnych przystankach [6] 

 
Na przystankach autobusowych zamontowano tablice informa-

cyjne, które stanowią system przystankowej informacji pasażerskiej 
w czasie rzeczywistym. Każda z tablic wyświetla informacje o go-
dzinach odjazdów kolejnych autobusów. W mieście, na 38 przy-
stankach stoją biletomaty (rys. 5), które także stanowią integralną 
część systemu. W biletomatach tych można zakupić bilet zarówno 
gotówką jak i kartą płatniczą.  

 

 
Rys. 5. Widok biletomatu MPK Rzeszów [7] 

 
W ramach Systemu Biletu Elektronicznego Komunikacji Miej-

skiej (e-bilet) wprowadzono też dodatkową, elektroniczną formę 
zapłaty za przejazdy autobusami – Rzeszowską Kartę Miejską (rys. 
6). Klienci dzięki tej formie zapłaty mają możliwość zarządzania e-
biletem przy pomocy biletomatów stacjonarnych oraz biletomatów 
zamontowanych w autobusach, kasowników bądź za pośrednic-
twem serwisu internetowego. Mogą skorzystać z tej funkcji nieza-
leżnie od dnia i godziny.  

 

 
Rys. 6. Rzeszowska Karta Miejska 
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Generalnie korzyści płynące z zastosowania Inteligentnych 
Systemów Transportowych [8] to: 
– Zwiększenie przepustowości sieci ulic o 20 – 25% 
– Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (zmniejszenie 

liczby wypadków o 40 – 80%) 
– Zmniejszenie czasów podróży i zużycia energii (o 45 – 70%) 
– Poprawa jakości środowiska naturalnego (redukcja emisji spalin 

o 30 – 50%) 
– Poprawa komfortu podróżowania i warunków ruchu kierowców, 

podróżujących transportem zbiorowym oraz pieszych 
– Redukcja kosztów zarządzania taborem drogowym 
– Redukcja kosztów związana z utrzymaniem i renowacją na-

wierzchni 
– Zwiększenie korzyści ekonomicznych w regionie 

PODSUMOWANIE 

Właściwe funkcjonowanie zbiorowego transportu miejskiego w 
miastach nabiera obecnie dużego znaczenia względem rosnących 
wymagań ze strony podróżnych, których satysfakcja oraz zadowo-
lenie powinny być zaspokojone. Inteligentne Systemy transportowe 
w komunikacji miejskiej obejmują szereg wspólnie współpracują-
cych ze sobą nowoczesnych podsystemów zaprojektowanych w 
celu usprawnienia funkcjonowania komunikacji miejskiej. Takie 
rozwiązania mogą przynieść znaczne oszczędności dla miejskich 
budżetów oraz poprawiać efektywność usług w transporcie publicz-
nym. 
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Advanced transportation systems in the public transport 

The efficiency of urban transport system has a huge role 

in shaping the socio-economic relations in the area. Urban 

public transport can be considered efficient, when properly 

and fully meets the needs of transport residents, while making 

optimal use of technical means. To achieve such a state must 

be ready both technically and organizational and economi-

cally to provide comprehensive transport services. The arti-

cle discusses modern transport systems used in urban 

transport.  
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