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ROZWIĄZANIA TELEMATYCZNE W TRANSPORCIE MIEJSKIM  

- STUDIUM PRZYPADKU 

 

W artykule omówiono problem transportu miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań telematycznych. Przedstawiono ogólną 

charakterystykę rozwoju miasta i jego transportu, z uwzględnieniem celów cząstkowych logistyki miejskiej. Opisano rolę i 

znaczenie rozwiązań telematycznych w logistyce miejskiej. Scharakteryzowano przykład zastosowanych rozwiązań na podsta-

wie Trójmiasta oraz ukazano możliwości dalszego rozwoju tych aspektów. Studium przypadku dotyczyło zastosowania systemu 

inteligentnego sterowania ruchem TRISTAR w Trójmieście, którego zastosowanie przyniosło wymierne efekty dla transportu 

miejskiego. 

 

WSTĘP 

Rozwój miasta, ze względu na ścisłe powiązanie z otocze-
niem, nawiązuje do przemian w tym otoczeniu. Przez ciągły 
rozwój miasta, zmieniają się jego elementy oraz relacje między 
nimi. Przechodzi ono przez różne cykle, powstaje, rozwija się, 
przechodzi okresy kryzysu bądź wzrostu, a niekiedy nawet ginie. 
Nie istnieje przy tym stan docelowy do którego miasto dąży - 
każdy jego stan jest tylko okresem przejściowym, punktem wyj-
ścia do dalszych przeobrażeń [9]. 

Celem miasta, jako działalności społecznej, jest spełnienie 
pewnych funkcji na rzecz jego użytkowników oraz otoczenia, 
niezależnie od jego rangi ekonomicznej i przestrzennej.1 Funkcje 
te dzieli się na wewnętrzne oraz zewnętrzne. Wewnętrzne doty-
czą zaspokajania wewnętrznych potrzeb miasta, a przede 
wszystkim  potrzeb użytkowników. Zewnętrzne natomiast są 
określane jako wyraz otwarcia na świat zewnętrzny. Powyższe 
rodzaje funkcji stanowią użyteczność miasta dla użytkowników 
przy czym faktyczna użyteczność miasta zależy od ilości i rodza-
jów korzyści, jakie można pozyskać wybierając je na miejsce 
życia bądź lokując na jego obszarze swoją działalność [17]. W 
tabeli 1 zaprezentowano przykładowe funkcje miasta wraz z 
przyporządkowaniem ich do potrzeb użytkowników miasta. 
 

Tab. 1. Funkcje miasta z ich podmiotami i barierami [1,17] 
Funkcje zaspo-
kajane w 
mieście 

Podmioty 
zewnętrzne 
realizujące 
funkcje miasta 

Podmioty 
wewnętrzne 
realizujące 
funkcje miasta 

Bariery realiza-
cji funkcji 

Zaopatrzenie  
w żywność 

Urządzenia do 
produkcji rolnej 
Handel hurtowy 

Handel detalicz-
ny, piekarnie 

Problemy  
transportowe 
Problematyka 
efektywnego 
zaopatrzenia 

Zapewnienie 
dostępu do 
usług wyższego 
rzędu: oświa-
towe, kulturalne 

Szkolnictwo 
ponadpodstawo-
we, wyższe. 
Placówki o 
znaczeniu ponad 
miejskim – teatry, 

Szkolnictwo 
podstawowe, 
przedszkola. 
Placówki dla 
mieszkańców 

Utrudniony 
dostęp do 
szkolnictwa dla 
osób spoza 
miasta. Utrudnio-
ny dostęp do 

                                                 
1 Można wyróżnić również funkcje: polityczno–administracyjne, militarno obronne, 
usługowe, produkcyjne i inne. 

zabytki, kina dóbr kultury dla 
osób spoza 
miasta 

Komunikacyjne Komunikacja 
krajowa, regio-
nalna, pozamiej-
ska 

Komunikacja 
miejska, Utrzy-
mywanie dróg 
ulic, mostów, 
Zapewnienie 
lokalnego trans-
portu zbiorowego 

Problemy trans-
portowe. Ograni-
czona zdolność 
infrastruktury 
drogowej do 
równomiernego 
wchłaniania 
potoków pojaz-
dów 

Bezpieczeń-
stwa i komfortu 
przebywania  
w mieście 

Mieszkańcy 
miasta 

Organy odpowie-
dzialne za 
ochronę środowi-
ska, służby 
mundurowe 
(straż, policja) 

Brak odpowied-
nich inwestycji, 
brak funduszy na 
inwestycje np. 
monitoring 
rekultywacje 
obszarów zde-
wastowanych 

Opieki  
zdrowotnej 

Placówki o 
znaczeniu ponad 
miejskim – kliniki, 
poradnie specja-
listyczne 

Placówki dla 
mieszkańców 

Utrudniony 
dostęp do opieki 
zdrowotnej na 
poziomie ofero-
wanym w mieście 
dla osób spoza 
miasta 

 
Zdaniem Rzeczyńskiego funkcje o podobnych celach, przy-

miotach technicznych, społecznych oraz ekonomicznych da się 
agregować w zbiory, rodzaje funkcji np. funkcje produkcyjne, 
mieszkaniowe, transportowe, handlowe, oświatowe, turystyczne, 
administracyjne itd. W tak określonych funkcjach można wyróż-
nić funkcje umiejscowione, spełniane na terenach zagospodaro-
wanych dla ich potrzeb oraz funkcje łącznikowe, mające zapew-
nić dostępność i wzajemne połączenie miejsc wykonywania 
funkcji umiejscowionych. Przy wypełnianiu różnego rodzaju 
funkcji, miasto silnie uzależnia się od swojego otoczenia, wywie-
rając nań wpływ pozytywny bądź negatywny. Struktura funkcji 
wraz z dynamiką rozwoju w głównej mierze zależą od charakteru 
oraz różnorodności i intensywności więzi z otoczeniem. Im struk-
tura bardziej zróżnicowana oraz zintegrowana tym większe moż-
liwości adaptacyjne do zmian w otoczeniu, oraz uczestnictwa w 
nich przy osiąganiu synergicznych korzyści [14]. Innymi słowy 
funkcje miasta mają silne powiązania z otoczeniem miasta i 
wywierają na nie wpływ i odwrotnie. Przy czym im bardziej różno-
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rodna i zintegrowana relacja zachodząca między miastem a 
otoczeniem tym większe są zdolności adaptacyjne miasta. 

Szołtysek, w swojej publikacji pisze, że, miasto jest organi-
zacją społeczną, której celem jest zaspokajanie potrzeb swoich 
klientów, czyli mieszkańców miasta. Potrzeby miasta z kolei 
stanowią sumę potrzeb jego mieszkańców, na które składają się 
[18]: 
– potrzeba mobilności 
– potrzeba pracy, produkowania, wytwarzania 
– potrzeba nauki i rozwoju 
– potrzeba rekreacji 
– potrzeba nabywania dóbr i usług 
– potrzeba informacji. 

Podsumowując, głównym celem miasta jest zaspokajanie 
potrzeb mieszkańców takich jak: potrzeby komunikacyjne, żyw-
nościowe, czy oświatowe, tworząc przy tym dobre warunki 
mieszkaniowe oraz zachęcające do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Zarządcy miast powinni podejmować  działania, 
dzięki którym poprawi się spójność społeczna, uniknie podziałów 
obywateli  na tych o łatwym i utrudnionym wykorzystywaniu 
funkcji miasta.  

Ważne staje się określenie zdolności adaptacyjnych, pole-
gających na wdrażaniu nowoczesnych technologii wpływających 
na poprawę realizacji wcześniej wymienionych funkcji. Obser-
wowane problemy związane z zabudowywaniem dróg krajowych, 
czy wojewódzkich czego skutkiem jest włączenie ciągu komuni-
kacyjnego do przestrzeni miejskiej, niedorozwój infrastruktury 
wraz z ograniczonym budżetem miast negatywnie wpływa na 
realizację przepływów w miastach [10]. Jednak stosując pewne 
rozwiązania, jakim są systemy telematyczne, można w prosty 
sposób wpłynąć na przepustowość dróg, czy bezpieczeństwo 
podróży. 

Rozwój transportu kolejowego i samochodowego znacznie 
wpłynął  na zmiany struktury przestrzennej miast. Obszary dzia-
łania ich mieszkańców zwiększyły się, co umożliwiło powstawa-
nie nowoczesnych aglomeracji miejskich. Wzrosło również zapo-
trzebowanie użytkowników miast na przemieszczanie osób i 
ładunków.  

Rozpatrując transport wewnętrzny w mieście, wyróżniamy 
transport osób, zaopatrzenia, wywozów odpadów i nieczystości. 
Struktura transportu gospodarczego w miastach wskazuje że 1/3 
przypada na transport towarowy, natomiast 2/3 to transport 
osobowy tak indywidualny, jak i publiczny [22]. 

Przemieszczanie, które możemy  rozumieć jako przepływ 
osobowy wśród społeczeństwa, związane jest z opuszczeniem 
miejsca zamieszkania bądź dotarciem do miejsca zamieszkania, 
można się jednak spotkać z szerszym ujęciem problemu, które 
rozróżnia przemieszczanie związane z różną aktywnością życio-
wą. Przemieszczanie dzieli się na cztery grupy – podróże zwią-
zane z czynnościami domowymi, rekreacją, życiem towarzyskim i 
społecznym oraz inne [16]. Dodatkowo można wyróżnić potrzeby 
obligatoryjne, które muszą być zaspokojone w ściśle określonym 
terminie i relacjach np. dojazd do pracy, szkoły, a także potrzeby 
fakultatywne, które mogą być zaspokajane w dowolnych termi-
nach i relacjach [20].  

Kształtowanie się potrzeb przewozowych zależy od wielu 
powiązanych wzajemnie  czynników, wśród których do najważ-
niejszych możemy zaliczyć [20]: 
– wielkość miasta mierzona liczbą ludności i obszarem prze-

strzennym 
– kształt przestrzenny miasta 
– strukturę przestrzenno – funkcjonalną miasta 

– strukturę demograficzno – społeczną ludności i związany z 
nią poziom aktywności ludności i ich dochody 

– rozmiary czasu wolnego ludności. 

1. LOGISTYKA MIEJSKA – DEFINICJE, CELE  
I ZADANIA 

Pojęcie logistyki miejskiej interpretować można na wiele 
sposobów, jednak niezwykle trudno jest wyłonić taki, który najle-
piej oddawałby jej istotę. Tym bardziej, że jako dziedzina wiedzy 
stosunkowo młoda, doczekała się wielu definicji, stale podlegając 
modyfikacjom i uzupełnieniom ze względu na dynamicznie zmie-
niający się przedmiot zainteresowań jakim jest transport w mie-
ście. 

Niektóre definicje logistyki miejskiej sprowadzają logistykę 
miejską tylko do rozwiązań transportowych problemów miasta. 
Definiują ją jako proces całkowitej optymalizacji działań logi-
stycznych i transportowych, realizowanych przez przedsiębior-
stwa prywatne w obszarach miejskich, uwzględniając przy tym 
środowisko transportowe, jego przeciążenie oraz konsumpcję 
energetyczną w warunkach gospodarki rynkowej [4]. 

Z kolei Szołtysek proponuje następującą definicje logistyki 
miejskiej, która kwalifikuje się do kompleksowego ujęcia: „logi-
styka miejska to ogół procesów zarządzania przepływami osób, 
ładunków i informacji wewnątrz systemu logistycznego miasta, z 
poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego, uwzględnia-
jąc, że miasto jest organizacją społeczną, której nadrzędnym 
celem jest zaspokajanie potrzeb swoich użytkowników" [18]. 
Przez logistykę miejską rozumie się zatem ogół działań i proce-
sów, które mają służyć optymalizacji przepływów dóbr, ludzi, 
energii i informacji wewnątrz społecznego systemu miasta.  

Dodatkowo logistyka miejska proponuje zastąpienie dotych-
czasowego, nieskoordynowanego układu potoków przewozów na 
zorientowany na klienta, skoordynowany lokalny system logi-
styczny, który jest szczególnie wrażliwy na potrzeby aglomeracji 
miejskiej [3]. 

Ze względu na złożony charakter miasta, występują samo-
dzielne działania poszczególnych podmiotów, co przyczynia się 
do powstawania różnorodnych konfliktów między stronami, a 
także w środowisku przyrodniczym. Dlatego też Kupiec dodaje 
następujące zadania, które należą do logistyki miejskiej [11]: 
– minimalizacja występujących i potencjalnych konfliktów, 
– ograniczenie zakresu barier w funkcjonowania miasta, 
– integracyjne zarządzanie miasta, 
– działania zintegrowane w sytuacjach kryzysowych, nieprze-

widywalnych i trudnych z punktu widzenia funkcjonowania 
miasta, 

– wpływanie na poprawę struktury i sposobu zagospodarowa-
nia miasta, 

– umożliwienie realizacji narastających potrzeb wynikających 
ze wzrostu liczby ludności i obszaru oraz oczekiwanej po-
prawy warunków życia w mieście, 

– zapewnienie harmonijnej współpracy ze strefą podmiejską, 
– stworzenie warunków do harmonijnego współdziałania 

wszystkich funkcji, 
– zachowanie równowagi między środowiskiem przyrodniczym 

a antropogenicznym. 
Wszystkie cele i zadania główne powinny dążyć do zaspo-

kojenia celów cząstkowych logistyki miejskiej, patrz przykłady w 
tabeli 2. 
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Tab. 2. Cele cząstkowe logistyki miejskiej [17, 22] 
Potrzeby Przykładowy cel cząstkowy 

Żywnościowe 
 zmniejszenie uciążliwości związa-
nych z kongestią transportową 

 poprawa efektywności dostaw 

Oświatowe 

 korzystna lokalizacja szkół i ośrod-
ków rekreacyjnych 

 organizacja dowozu i odwozu do 
ośrodków oświatowych 

Mieszkaniowe 

 korzystna lokalizacja dzielnic 
mieszkaniowych 

 zmniejszenie uciążliwości związa-
nych z kongestią transportową 

 korzystna lokalizacja centrów 
handlowych 

Komunikacyjne  
i transportowe 

 zmniejszenie uciążliwości związanej 
z kongestią transportową 

 zapewnienie sprawnego funkcjono-
wania komunikacji miejskiej 

 zwiększenie zdolności infrastruktury 
drogowej 

 odciążenie infrastruktury komunika-
cyjnej miasta 

Ekologiczne 

 organizacja zbiórki odpadów 

 ograniczenie hałasu i emisji zanie-
czyszczeń 

 właściwa lokalizacja wysypisk i 
zakładów utylizacji odpadów 

 poprawa stanu środowiska 

Rekreacyjne i 
sportowe 

 korzystna lokalizacja ośrodków 
sportowych 

 organizacja miejsc parkingowych 
oraz dojazdów do ośrodków 

 zapewnienie sprawnego zaopatrze-
nia w media 

Bezpieczeństwa 
i komfortu 
przebywania w 
mieście 

 zapewnienie sprawnego funkcjono-
wania miasta podczas sytuacji nadzwyczajnych 

Opieki zdrowot-
nej 

 zapewnienie dojazdów do placówek, 
parkingów, lądowiska dla służb powietrznych 

 
Logistyka miejska może więc przyjmować postać koncepcji, 

planów, strategii, czy założeń teoretycznych, które da się zdefi-
niować przed ich wdrożeniem. Miasto ma być  płaszczyzną, na 
której obecni jak i przyszli użytkownicy będą mogli bezpiecznie, 
w dobrych warunkach środowiskowych, bez zbędnego transportu 
i zatłoczenia, funkcjonować, mieszkać oraz prowadzić działal-
ność gospodarczą. Wszystkie działania związane z logistyką 
miejską powinny być skoordynowane pod kątem celów długofa-
lowych [22].  

Logistyka miejska jest w stanie zracjonalizować, usprawnić i 
udrożnić kanały komunikacyjne miasta, przyczyniając się do jego 
sprawniejszego funkcjonowania, zwiększając jego atrakcyjność, 
co z kolei przyczyni się do wzrostu zainteresowania inwestycjami 
w danym obszarze. Nie może przy tym być odbierana jako spo-
sób zaspakajania potrzeb konkretnego podmiotu nastawionego 
na osiągnięcie zysku. 

W skład infrastruktury logistyki miejskiej w systemie logi-
stycznym miasta wchodzą [21]: 
1. Infrastruktura transportu w mieście: 

– drogi poszczególnych gałęzi (ulice, trasy przelotowe, od-
cinki dróg o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym, 
obwodnice, torowiska, trakcje elektryczne, sieci wodocią-
gowe, gazociągowe, ciepłownicze, kanalizacyjne i ener-
getyczne, drogi wodne śródlądowe i morskie, fragmenty 
dróg lotniczych w zakresie podejścia i wznoszenia), 

– węzły i punkty transportowe w mieście (skrzyżowania 
ulic, węzły drogowe i autostradowe, przystanki komuni-

kacji miejskiej, zajezdnie, dworce, stacje kolejowe, stacje 
przekaźnikowe i transformatorowe sieci energetycznych, 
porty lotnicze, porty rzeczne i morskie, terminale konte-
nerowe, terminale promowe, miejsca postojowe i parkin-
gowe). 

2. Infrastruktura procesów składowania: 
– składy i magazyny różnych typów, centra dystrybucyjne i 

centra usług logistycznych o różnym promieniu oddziały-
wania, ale świadczące usługi dla miasta, komunalne sta-
nowiska odpadów, 

– techniczne wyposażenie niezbędne do realizacji założo-
nych funkcji. 

3. Infrastruktura telekomunikacyjna i infrastruktura przesyłania 
danych: 
– sieci i węzły telekomunikacyjne oraz sieci informatyczne i 

ich węzły 
Ponadto w skład elementu miasta jako systemu wchodzą 

ludność, tereny, jednostki gospodarcze, społeczne i kulturalne, a 
organem który scala i zarządza tym systemem miejskim jest 
władza miejska [2]. Czyli wszystkie elementy związane z funk-
cjonowaniem miasta, jego użytkowników wraz z elementami 
organizacyjnymi, które związane są z dystrybucją, produkcją, 
transportem, handlem i usługami oraz pozwalają wykonywać 
funkcje miejskie [22].  

Każdy system posiada  elementy wejścia, transformacji i 
wyjścia. W przypadku systemu logistycznego miast na wejście 
systemu przypadają potrzeby logistyczne wszystkich podmiotów 
tworzących przestrzeń społeczno – gospodarczą miasta. U celu 
wyjścia z systemu znajduje się poprawa sprawności (efektywno-
ści) systemów dystrybucji i usług, efekty ekonomiczne uzyskane 
przez gospodarkę, ale także ludność miasta i straty w środowi-
sku wywołane działaniem poszczególnych elementów całego 
systemu. Potencjał systemu można zatem określić jako potencjał 
społeczno – organizacyjny, informacyjny oraz techniczno – tech-
nologiczny umożliwiający wykonywanie zadań i funkcji logistycz-
nych miasta.  

Z systemowego punktu widzenia w mieście mamy do czy-
nienia z dwoma rodzajami przemieszczeń i przepływów [22]: 
– przemieszczania dalekiego (zewnętrznego, wychodzącego 

poza obszar systemu, ale mającego ogromny wpływ na jego 
funkcjonowanie), 

– przemieszczania bliskiego (wewnętrznego, wchodzącego w 
skład elementów przemieszczanych na terenie i w obrębie 
systemu). 
System transportowy aglomeracji miejskich stanowi, jak wi-

dać bardzo ważny podsystem w systemie logistycznym miast. 
Podobnie jak w logistyce przedsiębiorstw, stanowi „podstawę 
realizacji powiązań zapewniających drożność kanałów przepły-
wów ludzi i towarów”, a przez to, że integruje wszystkie obszary 
funkcjonalne, jest jednym z zasadniczych czynników rozwoju 
przestrzennego miasta [20]. 

Schemat strukturalno-organizacyjny systemu transportowe-
go przedstawiono na rysunku 1. 

System komunikacji miejskiej jest zasadniczym elementem 
transportu miejskiego. Jest to zespół wzajemnie sprzężonych i 
zorganizowanych działań zmierzających do zapewnienia obsługi 
ruchu pasażerskiego na terenie aglomeracji [20]. Jego zakres 
obejmuje wszystkie gałęzie transportu samochodowego (autobu-
sowego, trolejbusowego, indywidualnego), szynowego (tramwa-
jowego, metrem, kolejowego – szybkie koleje miejskie oraz 
transportu wodnego w przypadku miast położonych na wyspach 
[9]. 
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Jak pokazano na rysunku 1, w skład podsystemu transpor-
towego w systemie logistycznym miasta wchodzą wszelkie tabo-
ry, drogi, punkty i węzły transportowe, które są istotnym elemen-
tem systemu logistycznego miasta- bez nich nie mógłby odbywać 
się sprawny transport. Sprawnie działający system transportowy 
miasta jest kluczowy w realizacji bezproblemowych, szybkich 
przemieszczeń na jego terenie i odgrywa on bardzo istotną rolę 
w kształtowaniu i charakterze jego przewozów które zachodzą na 
terenie miasta. 

2. ROLA I ZNACZENIE TELEMATYKI W ŚWIETLE 
LOGISTYKI MIEJSKIEJ 

Patrząc na coraz większy udział technologii w życiu co-
dziennym, łatwo jest ją również zauważyć w transporcie, między 
innymi pod postacią telematyki. Termin ten pojawił się kilkana-

ście lat temu jednak pomimo upływu czasy nie doczekała się 
jednoznacznej definicji i może być różnorodnie rozumiany. Jedna 
z definicji opisuje telematykę, jako rozwiązania informatyczne, 
telekomunikacyjne i informacyjne oraz rozwiązania automatycz-
nego sterowania, które dostosowane są do potrzeb obsługiwa-
nych systemów fizycznych. Są to wszystkie systemy, przekazu-
jące informację, analizujące ją, a następnie wywierające wpływ 
na zachowanie uczestników ruchu, czy działanie elementów 
technicznych pojazdów. Dzięki informacjom uzyskiwanym przez 
użycie narzędzia telematyki możliwe jest skuteczniejsze plano-
wanie i korekta procesów przemieszczani, większa wydajność 
przewozów, czy poprawienie bezpieczeństwa [15].  
Pojedyncze pomysły, bądź większe i bardziej złożone zespoły 
pomysłów mogą stanowić koncepcje, które można wdrażać w 
celu rozwiązywania konkretnych problemów.  

 
 

 
Rys. 1. Schemat strukturalno-organizacyjny systemu transportowego [17] 
 

Współcześnie na świecie wdrażane są programy o różnym 
stopniu skomplikowania, które można podzielić na trzy grupy [19] 
: 
– projekty zmieniające sposoby podróżowania, 
– projekty związane z obsługą transportową miasta, 
– projekty dotyczące zintegrowanego zarządzania całością 

przemieszczeń w miastach.  
Wśród metod i narzędzi, jakimi posługują się zarządcy miast 

w przypadku zmiany sposobu podróżowania wyróżnić możemy 
pojedyncze usprawnienia w przemieszczeniach takie jak np. 
oznakowanie kierunków ruchu na pasach, czy odpowiednie 
oznakowanie dróg, wykorzystywanie systemów telematyki, pro-
mocja alternatywnych sposobów przemieszczania, wydzielenia w 
mieście strefy „0”, tworzenie bus pasów, czy wprowadzanie 
rozwiązań typu carpooling, carsharing [19]. 

2.1. Zastosowanie systemów telematycznych 

Stosowanie telematyki w zarządzaniu systemami transpor-
towymi w miastach wiąże się z próbą rozwiązywania problemów 
jakie rodzą narastająca mobilność mieszkańców miast oraz 
utrudniony dostęp do punktów węzłowych sieci. Problemy te 

pociągają za sobą również niekorzystne skutki społeczne (wzrost 
frustracji, poczucie dyskomfortu) oraz zanieczyszczenie środowi-
ska. Zatem  celem stosowania systemów telematycznych w 
logistyce miejskiej jest optymalizacja węzłów logistycznych oraz 
całej infrastruktury liniowej przy jednoczesnym redukowaniu 
negatywnego wpływu na środowisko. Telematyka znajduje 
szczególne zastosowanie w sytuacjach, gdy [13]: 
– dostęp do danych obszarów miasta jest utrudniony; prowadzi 

to do zahamowania inwestycji, aktywności podmiotów go-
spodarczych, mobilności mieszkańców, czyli ograniczenia 
rozwoju obszaru;  

– konieczna jest ochrona historycznej części miasta lub obsza-
rów mieszkalnych przed zanieczyszczeniami powietrza i ha-
łasem; 

– zrównoważony rozwój transportu publicznego i prywatnego 
staje się warunkiem dalszego rozwoju miasta.  
Technologie te znajdują zastosowanie w takich aspektach, 

jak przedstawione w tabeli 3. 
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Tab.3. Miejsca zastosowania technologii telematycznych [13] 

Sterowanie 
ruchem ulicznym 

-Koordynacja i scentralizowane sterowanie sygna-
lizacją świetlną od kilku do kilkunastu skrzyżowań; 
-System hybrydowy posiadający cechy systemu 
scentralizowanego oraz inteligencji rozproszonej z 
wykorzystaniem inteligentnych sterowników; 
-Umożliwia załadowanie do sterowników dowol-
nych programów sterowania sygnalizacją, które są 
uaktualniane w trybie on-line w zależności od 
aktualnej sytuacji ruchowej; 
-System sterowania ruchem ulicznym nie wymaga 
wymiany istniejącej infrastruktury; 
-Realizacja priorytetów dla komunikacji zbiorowej. 

Zarządzanie 
ruchem na 
trasach szybkie-
go ruchu w 
miastach 

-Wykorzystywanie różnych źródeł informacji np. 
kamery, pętle indukcyjne, itp.; 
-Współpraca z systemem automatycznego wykry-
wania wypadków z wykorzystaniem różnych 
algorytmów detekcyjnych;  
-Współpraca z miernikami ruchu instalowanymi na 
wjazdach w celu zwiększenia przepustowości 
trasy;  
-Automatyczne obliczanie przewidywanych czasów 
podróży na podstawie aktualnej sytuacji ruchowej i 
generowanie odpowiednich komunikatów na 
znakach zmiennowskazaniowych oraz poprzez 
Internet.  

Systemy zarzą-
dzania zdarze-
niami 

-System współpracuje z wieloma środkami identy-
fikacji wypadków oraz zapisuje następujące 
informacje dotyczące każdego wypadku: lokaliza-
cja wypadku, pojazdy w nim uczestniczące, wpływ 
na sytuację ruchową, przewidywany czas usunię-
cia przeszkód itp.  
-System zapewnia narzędzia, które umożliwiają 
sporządzenie dokumentów i diagramów zawierają-
cych sugerowane 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 umoż-
liwia automatyczne wdrożenie zalecanych usta-
wień oraz śledzenie działania poszczególnych 
urządzeń, tak aby w przypadku niewykonania 
zalecanych ustawień, wygenerować alarm adreso-
wany dla odpowiedniej służby. 

Nadzór wideo 

-Pracuje na stacjach roboczych systemu i zapew-
nia dostęp do wielu typów urządzeń video;  
-Współpracuje z kamerami oraz urządzeniami 
sterującymi;  
-Prezentacja obrazów na ekranach wielkogabary-
towych;  
-Współpraca z multiplekserami, tunerami, magne-
towidami, generatorami tekstu oraz innymi urzą-
dzeniami video.  

Planowane 
wydarzenia i 
prace drogowe 

-System umożliwia wprowadzenie odpowiednich 
ustawień na urządzeniach wykonawczych w 
przypadku czasowego zamknięcia całych dróg lub 
pasów ruchu spowodowanego przebudową drogi, 
publicznymi demonstracjami lub innymi wydarze-
niami.  

Zarządzanie 
informacją dla 
podróżnych 

-Informacje dla użytkowników systemu mogą być 
przekazywane poprzez tablice o zmiennej treści, 
znaki zmienno wskazaniowe, drogowy serwis 
radiowy, automatycznie generowane strony Inter-
netowe, a także mogą być przekazywane innym 
służbom.  

Zarządzanie 
miejscami par-
kingowymi i 
kontrola dostępu 

-zapewnienie możliwość automatycznej kontroli 
dostępu do parkingów; 
-umożliwienie kontroli pobieranie opłat za korzy-
stanie; 
-zapewnienie pełnej rejestracji wjazdów na parking 
oraz wyjazdów z parkingu przeciwdziałając wszel-
kim nadużyciom.  

Automatyczna 
rejestracja wy-
kroczeń drogo-
wych 

-Możliwość rejestracji wykroczeń we współpracy z 
policją; 
-ułatwienie wykrywalności przestępstw drogowych. 

 

Ciekawym przykładem zastosowania telematyki jest pobie-
ranie opłaty zatłoczeniowej, zwanej kongestyjną. Jej ideą jest 
obciążanie każdego kierowcy opłatą, której wysokość zależy od 
warunków bezpośrednio występujących na drodze. Zastosowa-
nie tej opłaty pomaga w ograniczaniu rozmiarów nowych inwe-
stycji, mających na celu zwiększenie przepustowości oraz chroni 
przed wystąpieniem zatłoczenia. Określone miejsca i charaktery-
styka zastosowania rozwiązań telematycznych w miastach zosta-
ły przedstawione w tabeli 4. 

Sposób, w jaki działa system telematyczny, opiera się na 
procesie zbierania, analizowania i przetwarzania informacji na 
danym odcinku w celu zinterpretowania aktualnych sytuacji i 
podjęcia decyzji, co do zastosowania odpowiednich środków 
kontroli. Dane o natężeniu  i charakterze ruchu drogowego mogą 
być przekazywane do centrali za pomocą wyposażonych w 
modem detektorów czy kamer. Dzięki nim można liczyć pojazdy 
przejeżdżające przez dany odcinek, prędkość i czas przejazdu, 
kierunek poruszania się i typ pojazdów. Dalej informacje te prze-
kazywane są w czasie rzeczywistym do systemu za pośrednic-
twem internetu lub systemu GSM. Ich odbiorcami są użytkownicy 
infrastruktury władze lokalne, służby kontroli ruchu drogowego, 
policja. Informacje przesyłane są finalnym odbiorcom za pomocą 
takich środków jak Internet, telefon komórkowy, zmienne tablice 
świetlne (VMS), systemy łączności radiowej (np. RDS), sygnali-
zacja świetlna. Należy podkreślić, że system ,,sam” dokonuje 
analizy i interpretacji otrzymanych informacji. Oznacza to, że na 
przykład informacja o długotrwałym zmniejszeniu prędkości 
przez wszystkie pojazdy przejeżdżające przez dany odcinek, 
zostanie zinterpretowana jako "korek". Zostaną o tym poinfor-
mowani użytkownicy zbliżający się do zatłoczonego odcinka. 
Mogą oni zostać również powiadomieni o sugerowanej zmianie 
trasy przejazdu do punktu docelowego lub o konieczności ogra-
niczenia prędkości na odcinkach poprzedzających zatłoczone 
miejsca [13]. 

 
Tab. 4. Miejsca i charakterystyka telematyki miejskiej [15] 

Miejsce zastoso-
wania 

Charakterystyka zastosowania telematyki 

Sterowanie ruchem 
pojazdów  
na trasie 

Ostrzeganie przed niebezpiecznymi sytua-
cjami, wpływanie na prędkość jazdy, utrzy-
mywanie odpowiednich odstępów między 
pojazdami, sterowanie sygnalizacja świetlną, 
sterowanie zmianą kierunków ruchu. Bardzo 
rozpowszechnione są już systemy nawigacji 
satelitarnej. 

Sterowanie poto-
kami ruchu w sieci 

Unikanie zakłóceń, które są częściowo 
powodowane przez przeciążenia odcinków 
sieci poprzez przekazywanie informacji, 
poleceń, lub decyzji wykonawczych. Dzięki 
sterowaniu potokami ruchu w sieci ulicznej 
można organizować objazdy odcinków 
przeciążonych lub zablokowanych. Takie 
informacje i polecenia dotyczące trasy 
bazują na danych on-line, strategii sterowa-
nia. Są one przekazywane kierowcom w 
formie znaków drogowych za pomocą radia 
oraz poprzez przyrządy nawigacyjne w 
pojazdach i telefony komórkowe (Personal 
Digital Assistent - PDA i Pesonal Travel 
Assistent - PTA). 

Pobieranie opłat 
przewozowych 

W komunikacji zbiorowej funkcjonują już 
systemy w pełni automatycznego pobierania 
opłat za przejazd. Rejestrują one moment 
wsiadania i wysiadania pasażerów, co 
pozwala na sprawiedliwy podział wpływów w 
zrzeszeniach transportowych oraz na dosto-
sowywanie oferty do zmian zapotrzebowania 
na przewozy. Wiedza na temat kształtowania 
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się potoków podróżnych w czasie może 
doprowadzić do szerszego zastosowania 
elastycznych systemów komunikacji zbioro-
wej, np. autobusów „na żądanie”. Indywidu-
alni uczestnicy transportu drogowego za 
korzystanie z dróg ponoszą koszty w formie 
podatków, a także koszty parkowania w 
centrum miasta oraz w garażach wielopię-
trowych.  

Informacje  
o możliwościach 
podróży 

Podstawą informacji dynamicznych w 
transporcie indywidualnym są meldunki o 
stanie dróg i ruchu uzyskiwane poprzez 
pomiary automatyczne, czujniki w na-
wierzchni, automatyczną ocenę obrazu z 
kamer wideo, a w przyszłości będą automa-
tyczne meldunki przesyłane z pojazdów na 
trasie. W komunikacji zbiorowej dane o 
sytuacji w ruchu są przekazywane z pojaz-
dów do central sterowania ruchem i tam 
odpowiedni opracowywane. Poprzednio 
informacje o możliwościach podróży były 
dostępne tylko w formie biuletynów, zaś 
dane o aktualnych zakłóceniach były przeka-
zywane przez radio. Obecnie są one dodat-
kowo przekazywane przed podróżą przez 
Internet, telefony komórkowe, PDA i PTA 
oraz aparaturę nawigacyjną znajdującą się w 
samochodzie. 

 
W obszarach silnie zurbanizowanych można zaobserwować  

wiele procesów których skutkiem jest zmniejszenie udziału 
transportu zbiorowego w przewozach, przy jednoczesnym wzro-
ście liczby osób korzystających z samochodów osobowych w 
codziennych podróżach. Stosując telematykę w zarządzaniu 
ruchem miejskim  można podnieść atrakcyjność przewozów 
pasażerskich poprzez ich efektywniejsze wykorzystywanie [12]. 

2.2. Przykład zastosowania systemu inteligentnego 
sterowania ruchem TRISTAR 

Jednym z przykładów wdrożenia systemów telematycznych 
w polskich miastach jest System TRISTAR, czyli inteligentny 
system sterowania ruchem. Został on stworzony z myślą o zre-
wolucjonizowaniu poruszania się po aglomeracji trójmiejskiej, 
znacząco skracając czas przejazdu. System ten z centralnym 
komputerem łączy centra sterowania, które sprawują władzę nad 
sygnalizacją świetlną i regulacją ruchu pojazdów komunikacji 
miejskiej. Uwzględnia on również dane na temat kończących się 
imprez masowych typu mecz bądź koncert [5]. 

Projekt, w ramach którego powstał TRISTAR, był współfi-
nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i 
Środowisko. Wartość projektu, to 184 263 558,91 PLN, nato-
miast dofinansowania z Unii Europejskiej, to 156 191 405,24 
PLN (85%). 

Powyższe dane wskazują, że cały projekt jest bardzo kapita-
łochłonny, co w sposób kompleksowy wpływa na transport w 
Trójmieście, uwzględnia ważne dla kierowców aspekty takie, jak 
pogoda, miejsca parkingowe, czy sterowanie ruchem. Korzyści 
wynikające z realizacji projektu są następujące [6]: 
– poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu ulicznego; 
– usprawnienie nadzoru nad funkcjonowaniem poszczególnych 

elementów systemu transportu; 
– optymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej i 

transportowej; 
– sprawniejsze zarządzanie ratownictwem drogowym; 
– usprawnienie przekazywania informacji kierowcom i podróż-

nym o funkcjonowaniu systemu transportu; 
– poprawa warunków podróżowania. 

System jest obsługiwany przez Zarząd Dróg i Zieleni w za-
kresie transportu indywidualnego oraz przez Zarząd Transportu 
Miejskiego w zakresie transportu zbiorowego. 

Poniżej wyszczególnione zostały elementy zmodernizowa-
ne/postawione  w celu sprawnego funkcjonowania systemu 
TRISTAR [7]:  
– 136,9 km kanalizacji teletechnicznej, 
– 147,8 km kabli światłowodowych, 
– 160 przełączników sieciowych w węzłach transmisyjnych i 

Centrach Zarządzania ruchem, 
– 172 szafki pomiarowo-zasilająco-teleinformatyczne, 
– zmodernizowano ponad 160 sygnalizacji świetlnych, w tym 2 

226 sygnalizatorów ulicznych świetlnych i dźwiękowych, 203 
wysokich konstrukcji wysięgnikowych i 394 masztów niskich, 

– 18 tablic zmiennej treści, 
– 8 znaków zmiennej treści, 
– 32 znaki informacji parkingowej, 
– 15 tablic informacji parkingowej, przekazujących dane o kilku 

parkingach jednocześnie, 
– 13 drogowych stacji meteorologicznych, 
– 73 tablic informacji pasażerskiej na przystankach, 
– 22 terminale informacji pasażerskiej, 
– 745 komputerów pokładowych w pojazdach transportu zbio-

rowego, 
– 79 szybkoobrotowych kamer monitoringu z zoomem optycz-

nym, 
– 58 kamer ANTR (pol. ARTR – Automatycznego Rozpozna-

wania Tablic Rejestracyjnych) w tym 23 rejestratory przekro-
czenia prędkości, na dwóch odcinkach realizujące odcinkowy 
pomiar prędkości oraz 35 rejestratorów przejazdu na czer-
wonym świetle, 

– 2 testowe laboratoria wyposażone w sterowniki sygnalizacji 
świetlnej. 
Wykorzystywane przez TRISTAR nowoczesne technologie 

zapewniają dostosowanie się sygnalizacji świetlnej do zmiennych 
warunków, co przekłada się na lepsze wykorzystanie istniejącej 
infrastruktury drogowej. Wykorzystując tablice oraz znaki zmien-
nej treści podróżni mają zapewniony dostęp do pełnych informa-
cji o warunkach pogodowych, utrudnieniach w ruchu, dopusz-
czalnych prędkościach, czy informacjach o dostępnych miej-
scach parkingowych w kluczowych dla miasta miejscach. Po-
dróżni niezmotoryzowani korzystają z tablic informacji przystan-
kowej, które w czasie rzeczywistym przekazują informacje na 
temat odjazdów pojazdów komunikacji miejskiej, możliwości 
informacyjne poszerzone są o portal internetowy oraz infokioski 
znajdujące się w newralgicznych dla pieszych punktach. Dzięki 
nadzorowi wizyjnemu nad ruchem oraz świadomości użytkowni-
ków ruchu, system dba o bezpieczeństwo wykrywając zdarzenia 
drogowe oraz wykroczenia.[8] TRISTAR składa się z systemów 
przedstawionych na rysunku 2. Poszczególne podsystemy TRI-
STAR odpowiadają za: 
a) System Nadzoru Wizyjnego  

Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem oraz użytkowni-
cy dróg  za pośrednictwem strony www, dostają podgląd bieżącej 
sytuacji drogowej. Wszystko dzięki obrotowym kamerą nadzoru 
wizyjnego które sprawują kontrolę nad warunkami ruchu. Zebra-
ne dane są przechowywane 30 dni, dzięki czemu operatorzy 
weryfikują pracę systemu, wykrywają zdarzenia drogowe i utrud-
nienia w ruchu. Dzięki temu możliwym staje się wczesne poin-
formowanie służb ratunkowych lub policji o konieczności inter-
wencji, sprzyja to poprawie bezpieczeństwa [8].  
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Rys. 2. Budowa systemu Tristar [8] 
 

b) System Sterowania Ruchem Drogowym 
Dzięki zastosowaniu systemu obszarowego sterowania ruchem 

drogowym, możliwe jest automatyczne oraz wspomagane przez 
operatora dostosowanie parametrów programów sygnalizacji do 
zmiennych warunków panujących na drodze w czasie rzeczywistym. 
Dzięki temu można uzyskać efekt tak zwanej zielonej fali, co polega 
na przejeździe pojazdow przez ciąg skrzyżowań w sposób płynny 
bez zatrzymania. Przepływ koordynowany ma miejsce wtedy, gdy 
pojazdy poruszają się z dozwoloną prędkością na danym odcinku. 
Dane na temat warunków i parametrów ruchu dostarczane są do 
systemu centralnego dzięki zainstalowaniu detektorów pojazdów w 
nawierzchni oraz urządzeń wideodetekcji na masztach sygnalizacji 
świetlnej. Dzięki tym urządzeniom system steruje ruchem w czasie 
rzeczywistym i dąży do optymalnego wykorzystania przepustowości 
skrzyżowań. System Sterowania Ruchem Drogowym działa w taki 
sposób, aby liczba zatrzymań oraz straty czasu ponoszone przez 
kierowców były jak najmniejsze [8].  

System analizuje jeden z wlotów skrzyżowania i w momencie 
kiedy jest pusty lub mniej obciążony przekazuje „światło zielone” dla 
innych bardziej obciążonych wlotów. Aby sterowanie odbywało się 
w sposób prawidłowy, kierowcy muszą dojeżdżać do linii zatrzyma-
nia, przed którą zlokalizowane są pętle indukcyjne przywołujące 
sygnał zielony. W przeciwnym wypadku, szczególnie przy małym 
natężeniu ruchu, może dojść do sytuacji, w której kierowca nie 
otrzyma sygnału zielonego (np. na skręcenie w lewo) [8].  

Po zbadaniu natężenia ruchu  przed i po wprowadzeniu syste-
my zaobserwowano następujące efekty [8]: 
– skróceniu uległ średni czas przejazdu pojazdów łącznie z odcin-

kami wlotowymi w zależności od odcinka od 13% - 34%. 
– zwiększyła się średnia prędkość przejazdu pojazdów łącznie z 

odcinkami wlotowymi w zależności od odcinka od 13% - 45%. 
– nie zaobserwowano wydłużenia czasu przejazdu pojazdami 

transportu indywidualnego. 
 
 
 

c) System Monitorowania i Nadzoru Ruchu Pojazdów  
System ten ma za zadanie gromadzić i dostarczać szczegóło-

wych danych na temat liczby i rodzajów pojazdów jakie poruszają 
się po obszarze działania systemu. System rejestruje informacje 
takie jak czasy przejazdów na odcinkach, średni czas prędkości, 
gęstość ruchu oraz długość zatorów. Informacje te gromadzone są 
przez stacje pomiaru ruchu, bazujące na zainstalowanych w jezd-
niach pętlach indukcyjnych, kamerach automatycznie odczytujących 
numery rejestracyjne oraz komputerach zainstalowanych w autobu-
sach, trolejbusach i tramwajach, które na bieżąco wysyłają informa-
cje o swojej lokalizacji i prędkości. Dane te zbierane są dzięki kame-
rom ANPR, które automatycznie odczytują numery rejestracyjne, 
pełnią również funkcję fotorejestratora prędkości oraz przejazdu na 
czerwonym świetle. Poza wymienionymi funkcjami są narzędziem 
egzekwowania przestrzegania przez kierowców przepisów drogo-
wych. Dzięki danym pochodzącym z kamer ANPR, system jest w 
stanie obliczać i podawać kierowcom za pośrednictwem tablic i 
znaków o zmiennej treści informacje o przewidywanym czasie 
dojazdu do kluczowych z punktu widzenia natężenia ruchu miejsc, 
np. do centrum Gdyni, centrum Gdańska [8]. 

 
d) System Pomiaru Parametrów Meteorologicznych 

W skład systemu TRISTAR wchodzi również podsystem po-
miaru parametrów metrologicznych. Dzięki zamontowanym czujni-
kom przy drogach, operatorzy  oraz użytkownicy dróg otrzymują 
dane na temat warunków pogodowych takich jak temperatura po-
wietrza, nawierzchni, prędkości i kierunku wiatru, rodzaju opadu i 
intensywności, widoczności, czy istnienie gołoledzi. Dzięki temu 
kierowcy będą mogli dostosować styl jazdy do panujących warun-
ków co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa [8]. 

 
e) System Informacji Parkingowej  

System informacji parkingowej ma za zadanie informowanie 
kierowców o dostępnej liczbie wolnych miejsc parkingowych na 
najważniejszych dla miasta parkingach. Dzięki temu dąży się do 
ograniczenia efektu krążenia kierowców w celu odnalezienia do-
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stępnych miejsc parkingowych, co jest przyczyną zatorów w miej-
scach gdzie generowany jest duży ruch np. centra handlowe, miej-
sca użyteczności publicznej. Wprowadzony system przyczynia się 
do zmniejszenia natężenia ruchu poprzez ograniczenie dodatkowe-
go ruchu kierowców poszukujących miejsc do zaparkowania. W 
skład systemu wchodzą [8]: 
– Znaki Dynamicznej Informacji Parkingowej z wyświetlaczem 

typu LED, zainstalowane na drogach prowadzących do wska-
zywanego przez nie parkingu. 

– Tablice Dynamicznej Informacji Parkingowej, w skład których 
wchodzi kilka znaków informujących o dostępnej liczbie wolnych 
miejsc, dzięki którym kierowcy wcześniej mogą dokonać wyboru 
odpowiedniego parkingu. 

 
f) System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu 

Ważną funkcją oczekiwaną od systemu TRISTAR jest zapew-
nienie bezpieczeństwa, poprzez zmniejszenie/ograniczenie liczby 
kolizji i wypadków. Służy do tego podsystem zarządzanie bezpie-
czeństwem w ruchu drogowym. Jedną z jego funkcji jest przyczy-
nienie się do egzekwowania oraz ograniczania liczby wykroczeń 
związanych z przejazdem na czerwonym świetle oraz przekraczanie 
dopuszczalnych prędkości. Pomiary te odbywają się w sposób 
punktowy oraz odcinkowy. Dodatkowo wszystkie urządzenia służą-
ce do rejestracji wykroczeń pełnią kolejną funkcję a mianowicie 
mierzenie czasów przejazdów na poszczególnych odcinkach. A 
następnie informowanie kierowców z jakiej trasy przejazdu skorzy-
stać [8]. 

 
g) System Informacji dla Kierowców  

System Informacji dla Kierowców stworzony został do groma-
dzenia i przetwarzania danych o ruchu pochodzących z ogólnie 
pojętych urządzeń detekcji systemu TRISTAR (m.in. wspomniane 
wcześniej kamery ANPR pełniące także funkcje fotoradarów, modu-
ły wykrywania zdarzeń drogowych, stacje meteorologiczne itd.). 
Kierowcy o zaburzeniach w ruchu informowani są za pośrednictwem 
tablic,  znaków zmiennej treści oraz za pośrednictwem strony inter-
netowej. System ten zapewnia informacje dla kierowców w zakresie 
bieżącego natężenia ruchu, aktualnych zdarzeniach oraz utrudnie-
niach drogowych (awarie, naprawy, wypadki), informuje o planowa-
nych zdarzeniach i utrudnieniach drogowych, o dostępności miejsc 
parkingowych oraz warunkach atmosferycznych na drogach, a 
także o wybranych obiektach zainteresowania istotnych z punktu 
widzenia użytkowników sieci drogowej (stacjach paliw, stacjach 
obsługi pojazdów, punktach kontroli prędkości itp.). Informacje te 
wyświetlane są za pomocą tablic zmiennej treści, wykonanie wy-
świetlanych zaleceń pozostaje w gestii kierowcy, np. czy skorzystać 
z danego objazdu. Urządzenia służą do przekazywania kierowcom 
następujących treści [8]: 

 informacje o utrudnieniach (zator, roboty drogowe, zdarzenia 
drogowe, awarie pojazdów, imprezy masowe, zanieczyszcze-
nia drogi, przeciążenie odcinka ruchem itp.); 

 informacje o czasie przejazdu do celu pomiędzy najbardziej 
istotnymi z punktu widzenia obciążenia ruchu miejscami dla 
drogi podstawowej i drogi alternatywnej np. czas przejazdu do 
Gdańska przez Obwodnicę Trójmiasta i przez Trasę Średnico-
wą podany w minutach; 

 zalecenia o objeździe. 
 
h) System Zarządzania Ruchem Pojazdów Transportu Zbio-

rowego  
System Zarządzania Ruchem Pojazdów Transportu Zbiorowe-

go zainstalowany w ramach systemu TRISTAR, służy organizato-
rom komunikacji miejskiej (w Gdyni - ZKM) do stałego nadzoru i 

zarządzania ruchem pojazdów. Umożliwia lokalizację pojazdów 
transportu zbiorowego, kontrolę zgodności przejazdu z rozkładem 
oraz podejmowanie przez dyspozytorów czynności mających na 
celu reagowanie na zakłócenia w obsłudze pasażerów środkami 
transportu zbiorowego. Umożliwia on lokalizację pojazdów transpor-
tu zbiorowego oraz kontrolę czasu przejazdu z rozkładem, dzięki 
czemu możliwa jest reakcja dyspozytorów którzy reagują na po-
wstające zakłócenia w obsłudze przewozów pasażerskich. W sys-
temie tym zamontowano komputery pokładowe w 235 autobusach 
oraz trolejbusach, dzięki czemu możliwa jest bieżąca informacja o 
lokalizacji pojazdu za pośrednictwem systemu GPS. System infor-
muje również o prędkości oraz opóźnieniu (przyśpieszeniu) w sto-
sunku do rozkładu jazdy. Dane te są przesyłane za pomocą sieci 
komórkowej do centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem. Dzięki 
specjalnemu oprogramowaniu dyspozytorskiemu możliwa jest wizu-
alizacja położenia poszczególnych pojazdów. Dane te przekazywa-
ne są do pasażerów w czasie rzeczywistym na stanowiskach przy-
stankowych [8]. 

 
i) System Informacji dla Pasażerów Transportu Zbiorowego 

System informacji dla pasażerów ma za zadanie zawiadamiać 
o rzeczywistych czasach odjazdu pojazdów zbiorowego transportu. 
Wiadomości przekazywane są przez tablice informacji pasażerskiej, 
które wyświetlają numer linii, kierunek oraz czas odjazdu. Czas 
wyświetlany jest w minutach,  obliczany jest natomiast na podstawie 
algorytmu, który porównuje aktualną lokalizację pojazdu z miejscem 
w  którym pojazd powinien znajdować się zgodnie z rozkładem 
jazdy. Jeżeli system pracuje bez zakłóceń wysyła informacje za 
pośrednictwem telefonii komórkowej, dzięki czemu pasażerowie 
obserwują na tablicach czas za jaki pojazd odjedzie. Jeżeli z jakie-
goś powodu dojdzie do awarii, wyświetlane na tablicy są rozkładowe 
godziny odjazdu. Tablice informacji pasażerskiej zostały także 
wyposażone w przycisk dla niewidomych i niedowidzących, który 
uruchamia procedurę odczytu treści tablicy poprzez wbudowany 
głośnik. Jest to funkcjonalność, która podnosi komfort korzystania z 
transportu zbiorowego także osobom, dla których odczytywanie 
tradycyjnych rozkładów jazdy zwykle było niemożliwe [8]. 

PODSUMOWANIE 

Wzrost ilości samochodów prywatnych nie powinien być czyn-
nikiem, który wpływałby negatywnie na rozwój miasta oraz możliwo-
ści transportowe jego mieszkańców. Należy zatem dążyć do wdra-
żania nowych pomysłów oraz usprawnień, mających na celu uła-
twienie poruszania się na drogach publicznych, zarówno aut, jak i 
autobusów. Dzięki odpowiednim przyrządom, takim jak tablice 
zmiennej treści, specjalistyczne kamery, czy odliczanie czasu do 
zmiany świateł, można znacznie poprawić komfort podróżowania. 
Transport publiczny odgrywa istotną rolę w systemie transporto-
wym, posiada duży wpływ na miasto oraz jego mieszkańców, po-
zwala odciążyć aglomeracje od ruchu pojazdów indywidualnych. 
Dlatego należy stale go rozwijać tak, aby stawał się coraz bardziej 
funkcjonalny oraz przyjazny dla mieszkańców. Jest to możliwe 
dzięki możliwości wdrożenia systemu dynamicznej informacji pasa-
żerskiej połączonej z systemem GPS. 

Zastosowanie odpowiedniej polityki przez zarząd miasta oraz 
wykorzystanie dostępnych narzędzi opartych o logistykę miejską, 
możne w znaczący sposób przyczynić się do zmiany nawyków 
transportowych mieszkańców, poprawy funkcjonowania komunikacji 
miejskiej oraz negatywnych czynników z tym związanych. Wśród 
wdrożonych w wielu miastach na świecie metod, które skutecznie 
poprawiają komunikację miejską oraz zachęcają ludzi do częstsze-
go korzystania z transportu publicznego jest wykorzystanie syste-
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mów telematycznych. W znacznym stopniu przyczyniają się one do 
usprawnienia ruchu oraz polepszenia informowania podróżujących. 
Pomagają one również w procesie integracji różnych rodzajów 
transportu poprzez synchronizację ich tras przejazdów w celu za-
pewnienia płynności podróżowania. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Czornik M., Miasto – ekonomiczne aspekty funkcjonowania, 
Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004. 

2. Domański R., Geografia ekonomiczna ujęcie dynamiczne, 
PWN, Warszawa 2004. 

3. Grzelec K., Wyszomirski O.,  Transport miejski w aglomeracji 
gdańskiej jako system logistyczny, „Logistyka" 2002, nr.6. 

4.  http://www.citylogistics.org/DefinitionOfCityLogistics.html 
5.  http://www.gdansk.pl/urzad/biznes,1105.html 
6. http://www.gik.gda.pl/42/inwestycje/zintegrowany_system_zarza

dzania_ruchem_tristar.html 
7. https://www.tristar.gdynia.pl/pages/public/information.xhtml 
8. http://www.mobilnagdynia.pl/tristar 
9. Kaźmierski J., Logistyka a rozwój regionu, Uniwersytet Łódzki, 

Łódź 2009.  
10. Kowalczyk M., Rozwój małych miast – symulatory i bariery, 

http://igpim.pl/publikacje/str08_3-4/Kowalczyk.pdf  
11. Kupiec L., Podstawy logistyki, Wyższa Szkoła Finansów i Za-

rządzania w Białymstoku, Białystok 2010. 
12. Oskarbski J., Inteligentny system transportu dla aglomeracji na 

przykładzie Aglomeracji Trójmiejskiej. „Komunikacja Publiczna" 
2011, nr 1.  

13. Roth. Ł, Telematyka – inteligentne systemy transportowe w 
miastach, Politechnika Poznańska, Poznań 2003.  

14. Rzeczyński B., Logistyka miasta w zarysie, Poznań 2010. 
15. Saniuk S., Witkowski K., Zadania infrastruktury transportu miej-

skiego w logistyce miejskiej, „Logistyka" 2011, nr. 2. 

16. Sierpiński G., Dylematy wyboru alternatywnego wobec samo-
chodu osobowego środka transportu w mieście, „Logistyka" 
2011 nr.4. 

17. Szołtysek J., Podstawy logistyki miejskiej, Akademia Ekono-
miczna ,Katowice 2009. 

18. Szołtysek  J., Logistyczne aspekty zarządzania przepływami 
osób i ładunków w miastach, AE, Katowice 2009. 

19. Szołtysek J., Logistyka miasta – geneza, istota, perspektyw, 
„Logistyka" 2010, nr.5. 

20. Szymczak M., Logistyka miejska,[w:] red. Gołembska E., Kom-
pendium wiedzy o logistyce , PWN, Warszawa 2001. 

21. Szymczak M., Logistyka miejska, Akademia Ekonomiczna w 
Poznaniu, Poznań 2008. 

22. Tundys B., Logistyka miejska, Difin, Warszawa 2008. 

Telematics solutions in urban transport - case study 

The article describes the solution to the problem of urban 

transport using the telematics solutions. The general charac-

teristics of the city development and its transport, taking into 

account the partial objectives of urban logistics. The author 

describes importance of telematics solutions in the 

transport’s logistics. This paper characterized example of the 

solutions on the Tri-City basis and shown potential for fur-

ther development in these aspects. The case study involved 

system use of intelligent traffic control TRISTAR in Tri-City, 

that has already led to tangible effects for urban transport. 
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