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PROPOZYCJA WDROŻENIA SYSTEMU POZYSKIWANIA INFORMACJI  

O WARUNKACH RUCHU DROGOWEGO W WARSZAWIE W DZIELNICY OCHOTA 

 

W artykule zaprezentowano koncepcje wdrożenia systemu pozyskiwania informacji o warunkach ruchu drogowego w War-

szawie w dzielnicy Ochota oraz przedstawiono możliwości wykorzystania takiego systemu do poprawy płynności i bezpieczeń-

stwa ruchu oraz efektywności transportu drogowego. W pracy omówiono sytuacje niebezpieczne w ruchu drogowym w War-

szawie, scharakteryzowano teoretyczne aspekty systemów pozyskiwania informacji o warunkach ruchu drogowego. Na tej 

podstawie zaproponowano implementację systemu na warszawskiej Ochocie, którego głównymi założeniami są zwiększenie 

bezpieczeństwa oraz efektywności procesu transportowego w objętym obszarze. 

 

WSTĘP 

Istotnym problemem wpływającym na wydłużenie czasu podró-
ży oraz zmniejszenie efektywności i bezpieczeństwa procesu trans-
portowego jest brak dostępu do komunikatów dotyczących aktualnej 
sytuacji na drogach. Dotyczy to przede wszystkim uczestników 
ruchu drogowego. Sposobem na rozwiązanie tego stanu może być 
budowa systemów pozyskiwania informacji o warunkach ruchu 
drogowego. To właśnie dostępność informacji oraz możliwość prze-
kazywania jej innym zainteresowanym jest głównym czynnikiem 
sprawczym nasilenia rozbudowy systemów pozyskiwania informacji 
o warunkach ruchu drogowego. Biorąc pod uwagę, przydatność i 
różnorodność informacji, środki operowania nimi czy koszty ich 
otrzymania, należy dążyć do takiego zarządzania, aby realnie pod-
nieść bezpieczeństwo i efektywność procesu transportowego. W 
rzeczywistości to często brak informacji lub jej fragmentaryczność 
powoduje niezadowolenie wśród podróżnych. Komunikaty nie są 
dostarczane wystarczająco szybko, a ich złożoność jest nieczytelna. 

1. ANALIZA SYTUACJI NIEBEZPIECZNYCH  
NA TERENIE WARSZAWY 

Jednym z najważniejszych aspektów determinujących potrzebę 
budowy systemów pozyskiwania informacji o warunkach ruchu 
drogowego są sytuacje niebezpieczne występujące codziennie na 
polskich drogach. 

Każdego roku w Warszawie dochodzi do ok. 1000 wypadków 
drogowych wynikających z różnych przyczyn [1]. Ich skutki są róż-
ne, począwszy od niewielkiej ilości rannych i krótkotrwałych blokad 
ruchu, kończąc na ofiarach śmiertelnych i poważnych utrudnieniach 
drogowych. Trudno jest również zauważyć diametralną poprawę  
i zmniejszenie ilości zdarzeń niebezpiecznych. 

 

 
Rys. 1. Przyczyny wypadków drogowych z winy kierującego pojaz-
dem w Warszawie w 2016 roku. Źródło: opracowanie własne na 
podstawie [1] 

 
Tab. 1. Przyczyny wypadków w Warszawie z winy kierującego w 

2016 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie [1] 

Z WINY KIERUJĄCEGO 
Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych 

Ogółem % Ogółem % Ogółem % 

Nieustąpienie pierwszeń-
stwa pieszemu na 
przejściu dla pieszych  

221  27,1%  11  25,6%  223  23,4%  

Nieudzielenie pierwszeń-
stwa przejazdu  

166  20,4%  7  16,3%  197  20,6%  

Niedostosowanie prędko-
ści do warunków ruchu  

115  14,1%  11  25,6%  168  17,6%  

Nieprawidłowa zmiana 
pasa ruchu  

56  6,9%  0  0,0%  69  7,2%  

Nieprawidłowe przejeż-
dżanie przejazdu dla 
rowerzystów  

47  5,8%  2  4,7%  45  4,7%  

Niestosowanie się do 
sygnalizacji świetlnej  

44  5,4%  2  4,7%  68  7,1%  

Niezachowanie bez-
piecznej odległości 
między pojazdami  

43  5,3%  0  0,0%  53  5,6%  

Nieustąpienie pierwszeń-
stwa pieszemu w innych 
okolicznościach  

36  4,4%  2  4,7%  35  3,7%  

Nieprawidłowe cofanie  25  3,1%  5  11,6%  21  2,2%  

Gwałtowne hamowanie  12  1,5%  0  0,0%  17  1,8%  

Nieprawidłowe skręcanie  10  1,2%  1  2,3%  10  1,0%  

Nieprawidłowe wyprze-
dzanie  

9  1,1%  1  2,3%  10  1,0%  

Nieprawidłowe wymijanie  9  1,1%  0  0,0%  11  1,2%  

Nieustąpienie pierwszeń- 8  1,0%  0  0,0%  8  0,8%  
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stwa pieszemu przy 
skręcaniu w drogę 
poprzeczną  

Inne przyczyny  6  0,7%  0  0,0%  7  0,7%  

Nieprawidłowe zawraca-
nie  

5  0,6%  1  2,3%  9  0,9%  

Omijanie pojazdu przed 
przejściem dla pieszych  

3  0,4%  0  0,0%  3  0,3%  

Nieustąpienie pierwszeń-
stwa pieszemu na 
przejściu dla pieszych  

221  27,1%  11  25,6%  223  23,4%  

Nieudzielenie pierwszeń-
stwa przejazdu  

166  20,4%  7  16,3%  197  20,6%  

Niedostosowanie prędko-
ści do warunków ruchu  

115  14,1%  11  25,6%  168  17,6%  

Nieprawidłowa zmiana 
pasa ruchu  

56  6,9%  0  0,0%  69  7,2%  

Nieprawidłowe przejeż-
dżanie przejazdu dla 
rowerzystów  

47  5,8%  2  4,7%  45  4,7%  

SUMA  815 100,0%  43 100,0% 954 100,0% 

 

 
Rys. 2. Przyczyny wypadków drogowych z winy pieszego w War-
szawie w 2016 roku. Źródło: opracowanie własne na podstawie [1] 

 

 
Rys. 3. Liczba wypadków drogowych z winy pieszego w podziale na 
wiek w Warszawie w 2016 roku. Źródło: opracowanie własne na 
podstawie [1] 

 
Ochota na tle Warszawy prezentuje się jako dzielnica, w której 

dochodzi do stosunkowo dużej liczby wypadków. Średnia roczna 
liczba wypadków stanowi ok. 8 – 9 % ogółu wypadków w mieście. 
Przy niewielkiej powierzchni Ochoty to niepokojąca wartość. Pod 
względem największej liczby wypadków drogowych Ochota w 2016 
roku zajęła 3 miejsce. Przyczyną dużej ilości wypadków drogowych, 
do których doszło w dzielnicy Ochota bez wątpienia ma wpływ 
sąsiedztwo z dzielnicami Śródmieście, Mokotów i Wola oraz wynika-
jące z tego duże natężenie ruchu. Każdego roku zdecydowanie 
najwięcej wypadków powodowana jest przez kierowców pojazdów, 
dlatego przede wszystkim należy skupić się na dostarczeniu kie-
rowcom oraz administratorom dróg szczegółowych informacji o 
aktualnych warunkach ruchu drogowego. W tym celu wdrożenie 
systemu pozyskiwania informacji o stanie ruchu drogowego jest 
bardzo pożądane. 

2. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW POZYSKIWANIA 
INFORMACJI O WARUNKACH RUCHU DROGOWEGO 

Brak poczucia zapewnienia funkcjonalności systemów pozy-
skiwania informacji na odpowiednim poziomie generuje potrzebę ich 
budowania i rozwijania. Dzięki temu znaczące korzyści stają się 
znakomicie dostrzegalne. Pożytek ten nie tylko bezpośrednio pro-
mieniuję na użytkowników, ale także znacząco na rozwój gospodar-
czy kraju. W związku z tym systemy pozyskiwania informacji o 
warunkach ruchu drogowego niosą za sobą wiele zalet, a najważ-
niejsze z nich to [3]: 
– zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
– poprawa komfortu podróżowania, 
– zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego, 
– zintensyfikowane wykorzystanie istniejącej infrastruktury i tabo-

ru oraz skrócenie czasu podróży, 
– zwiększenie efektywności współpracy podmiotów i jednostek 

funkcjonujących w transporcie, 
– pozyskiwanie danych o ruchu drogowym i ich analiza w celach 

bieżących i planistycznych, 
– podniesienie wydajności ekonomicznej, 
– przyłączenie zaplecza objętego systemem do infrastruktury 

krytycznej dla zarządzania kryzysowego. 

 
Notyfikacje osiągnięte przez systemy pozyskiwania informacji 

są na ogół bardzo złożone. Ich wieloaspektowość sprawia, że stają 
się one bardzo wartościowe dla wielu podmiotów, które następnie 
nimi zarządzają. W systemie pozyskiwania informacji o ruchu dro-
gowym takimi podmiotami są [3]: 
– zwyczajni użytkownicy infrastruktury transportowej (kierowcy, 

rowerzyści, maszyniści), 
– podróżni (piesi, przewożeni), 
– środki transportu (pojazdy kołowe, tramwaje, rowery), 
– drogi i ich najbliższa strefa środowiskowa, 
– instytucje i organizacje (administracja infrastruktury drogowej, 

firmy – użytkownicy infrastruktury, firmy budowy i utrzymania in-
frastruktury), 

– firmy usług komplementarnych (punkty obsługi pojazdów), 
– instytucje zapewniające porządek i bezpieczeństwo (policja, 

straż, pogotowie ratunkowe, gazowe), 
– administracja publiczna. 

 
Systemy pozyskiwania informacji o warunkach ruchu drogowe-

go to systemy złożone i rozbudowane. Ich rozwój wymaga synchro-
nizacji działań urządzeń różnych producentów, co często stanowi 
dodatkowy czynnik generujący niepotrzebne koszty. Pod względem 
technicznym budowa takich systemów sprowadza się do zintensyfi-
kowania ilości pobieranych informacji, ich wymiany i wykorzystania 
dzięki instalacji odpowiednich urządzeń pozyskujących te informa-
cje. Dla wszystkich użytkowników tych danych sposób prezentowa-
nia informacji powinien być jasny i przejrzysty, zapewniając wiary-
godność i aktualność informacji. W związku z różnorodnością pobie-
ranych informacji wyróżnia się wiele funkcji, jakie spełniają systemy 
pozyskiwania informacji o warunkach ruchu drogowego [4]. Do 
głównych funkcji takich systemów należą: 
– monitorowanie w czasie rzeczywistym parametrów ruchu, wa-

runków atmosferycznych, stanu utrzymana dróg oraz archiwi-
zowanie pozyskanych danych, 

– przekazywanie informacji o warunkach ruchu drogowego użyt-
kownikom dróg oraz podmiotom zewnętrznym, 

– wykrywanie incydentów drogowych, 
– dynamiczne zarządzanie potokami ruchu, 
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– archiwizacja danych wykorzystywanych do planowania rozwoju 
sieci drogowej. 

3. ANALIZA I OCENA ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH  
W RAMACH INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANS-
PORTOWYCH 

Rozwiązania z zakresu inteligentnych systemów transporto-
wych zaczęto brać pod uwagę w Europie na początku lat dziewięć-
dziesiątych, kiedy Unia Europejska po raz pierwszy uwzględniła 
telematykę drogową w programach ramowych. Od tego czasu 
dostrzegalny jest duży nacisk na rozwój różnych rozwiązań stoso-
wanych w dziedzinie ITS [5]. Postęp w dziedzinie inteligentnych 
systemów transportowych przyczynił się do budowy wielu zaawan-
sowanych systemów telematycznych. Przykładami takich systemów 
mogą być: 
– infrastruktura monitoringu drogowego, 
– zarządzanie i sterowanie ruchem, 
– usługi informacyjne dla podróżnych, 
– zarządzanie taborem i ładunkami, 
– elektroniczny pobór opłat, 
– obsługa wypadków i ratownictwa. 

 
W ramach inteligentnych systemów transportowych ukończono 

szereg europejskich projektów. W Europie można wyróżnić wiele 
przedsięwzięć zrealizowanych na przykład w angielskim Londynie 
czy włoskim Turynie. W Polsce również zrealizowano kilka projek-
tów, np. trójmiejski Tristar czy ITS Bydgoszcz. W zakresie zastoso-
wania wszystkie wymienione powyżej systemy łączą infrastrukturę 
drogową, środki transportu oraz ich użytkowników w całość.  

Przewidywany jest intensywny rozwój inteligentnych systemów 
transportowych będący odpowiedzią na widoczny postęp w motory-
zacji oraz powszechne potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa i 
komfortu podróży. Nowoczesne techniki wymiany informacji oraz 
efektywne mechanizmy komunikacji wywierają duży nacisk na 
przyspieszenie rozbudowy innowacyjnych i inteligentnych systemów 
transportowych. Społeczeństwo ma coraz szerszy i łatwiejszy do-
stęp do informacji stąd potrzeba budowy nowych i bardziej zaawan-
sowanych systemów oraz rozwijania już istniejących [6]. 

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem powstał w Trój-
mieście, aby zwiększyć bezpieczeństwo oraz skrócić czas przejaz-
du w aglomeracji. W tym celu zastosowano setki kamer monitoringu 
wizyjnego, czujników i pętli indukcyjnych czy znaków zmiennej 
treści. Każdy z tych elementów ma do zrealizowania swoje zadanie, 
które łącząc pozwalają wyciągnąć wnioski, np. o proponowanych 
objazdach czy wolnych miejscach parkingowych. System TRISTAR 
oddziałuje na komfort wszystkich podróżnych, począwszy od pasa-
żerów transportu zbiorowego kończąc na użytkownikach pojazdów 
prywatnych [7].  

 

 
Rys. 4. Struktura systemu Tristar. Źródło: opracowanie własne na 
podstawie [2] 

 
System sterowania ruchem drogowym służy do sterowania ru-

chem w czasie rzeczywistym przez dostosowywanie optymalnych 
parametrów sygnalizacji świetlnej automatycznie lub przez operato-
ra. System obejmuje ponad 70 skrzyżowań.  

System monitorowania i nadzoru ruchu pojazdów ma za zada-
nie uzyskanie i gromadzenie danych na temat liczby i rodzaju po-
jazdów, ich prędkości w obrębie danego odcinka drogi w określo-
nym czasie. W tym celu wykorzystuje czujniki instalowane przy 
sygnalizacjach świetlnych, moduł identyfikacji pojazdów oparty na 
działaniu kamer ARCP oraz moduł lokalizacji pojazdów transportu 
zbiorowego i czasów przejazdu tych pojazdów między kolejnymi 
punktami sieci drogowej.  

System nadzoru wizyjnego składa się z kamer umieszczonych 
w najważniejszych punktach sieci komunikacyjnej i pozwala obser-
wować ruch w czasie rzeczywistym oraz wykrywać zdarzenia lub 
utrudnienia drogowe. Operator ma możliwość odpowiedniego skon-
figurowania kamer. Obraz jest także przekazywany służbom, np. 
policji  

System pomiaru parametrów meteorologicznych dostarcza in-
formacji o aktualnych warunkach meteorologicznych na wybranym 
odcinku trasy. Wykorzystuje w tym celu drogowe stacje metrolo-
giczne, które w czasie rzeczywistym monitorują stan nawierzchni 
jezdni i jej otoczenia. Przetworzone dane transmitowane są do 
systemu nadrzędnego.  

System informacji parkingowej dostarcza informacji o liczbie 
wolnych miejsc parkingowych w najważniejszych punktach miasta. 
System opiera się na urządzeniach zliczających pojazdy wjeżdżają-
ce i wyjeżdżające z parkingu i na tej podstawie określa zajętość 
miejsc.  

System zarządzania bezpieczeństwem ruchu służy do ograni-
czenia liczby zdarzeń niebezpiecznych przez rejestrowanie przejaz-
du na czerwonym świetle oraz pomiarze prędkości punktowo lub 
odcinkowo. W ten sposób kształtowane są dobre nawyki wśród 
kierowców redukując zdarzenia niebezpieczne do minimum. System 
pozwala na uzyskanie danych pojazdu popełniającego wykroczenie.  

System informacji dla kierowców wykorzystuje tablice oraz 
znaki zmiennej treści. Przekazuje kierowcom informacje dotyczące 
aktualnych warunków meteorologicznych, utrudnieniach w ruchu, 
możliwych objazdach itp.  

System informacji dla pasażerów transportu zbiorowego obej-
muje tablice informacji pasażerskiej, prezentujące numer linii, kieru-
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nek oraz czas odjazdu z konkretnego przystanku. Prezentowane 
przez system informacje wynikają z porównania bieżącej pozycji 
środka transportu z aktualnymi warunkami w sieci drogowej. 

System Zarządzania Ruchem Pojazdów Transportu Zbiorowe-
go umożliwia kontrolę zgodności przejazdu pojazdu z rozkładem 
dzięki lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym za pomocą GPS. 

4. KONCEPCJA WDROŻENIA SYSTEMU  
POZYSKIWANIA INFORMACJI O WARUNKACH  
RUCHU DROGOWEGO W WARSZAWIE  
W DZIELNICY OCHOTA 

Wnikliwa analiza warunków ruchu panujących na określonym 
obszarze ukazuje przyczyny budowania systemu pozyskiwania 
informacji o warunkach ruchu drogowego. Rozpoznanie potrzeb w 
rozpatrywanym regionie przyniesie na pewno więcej korzyści niż 
zastosowanie gotowych rozwiązań wykorzystanych w innym projek-
cie.  

Do opracowania wybrano obszar położony w dzielnicy Ochota. 
Obszar znajduję się w centrum Warszawy. Jego lokalizację na tle 
m. st. Warszawy przedstawia rysunek 5. 

 

 
Rys. 5. Lokalizacja analizowanego obszaru na tle m. st. Warszawy 
 

W pracy skupiono się na wybranych skrzyżowaniach i odcin-
kach dróg, na których najczęściej dochodzi do niebezpiecznych 
zdarzeń bądź zatorów. Na wziętym pod uwagę obszarze codziennie 
dochodzi do dużych wahań poziomu natężenia ruchu drogowego. 

Na podstawie danych uzyskanych z Zarządu Dróg Miejskich w 
Warszawie w pracy skupiono się na miejscach, w których w latach 
2012 – 2016 doszło do największej liczby zdarzeń drogowych. Są to 
skrzyżowania oraz odcinki dróg wymienione poniżej [8]. Obszar 
opracowania obejmuje skrzyżowania: 
– ul. Kopińska – ul. Grójecka  
– ul. Marii Skłodowskiej – Curie – ul. Wawelska  
– Rondo Zesłańców Syberyjskich  
 
Obszar opracowania obejmuje odcinki dróg:  
– ul. Banacha odc. ul. Żwirki i Wigury – ul. Pasteura  

– ul. Grójecka odc. ul. Niemcewicza – ul. Daleka  
– Al. Jerozolimskie odc. ul. Grzymały Sokołowskiego – Dw. Za-

chodni 
 
 
 

 
Rys. 6. Rozkład skrzyżowań i odcinków dróg, gdzie doszło do naj-
większej liczby zdarzeń niebezpiecznych. Źródło: opracowanie 
własne [2] 
 

Na ulicach Ochoty codziennie spotykane są zatory spowodo-
wane zbyt małą przepustowością dróg. Natężenie ruchu to jedna z 
kluczowych charakterystyk. Wielkość ta wyraża się jako liczba 
pojazdów przejeżdżających dany odcinek drogi do czasu, w jakim to 
następuje. Miejsca, gdzie natężenie ruchu jest największe przed-
stawiono w formie graficznej na rysunkach 7 i 8. 

 
 

 
Rys. 7. Rozkład natężenia ruchu podczas szczytu porannego. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [2], [8] 
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Rys. 8. Rozkład natężenia podczas szczytu popołudniowego.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie [2], [8] 
 

Przedstawione natężenia ruchu w szczycie porannym i popołu-
dniowym dowodzą, że natężenie przyjmuje największą wartość na 
ul. Wawelskiej (odcinek al. Niepodległości – ul. Żwirki i Wigury), ul. 
Żwirki i Wigury (odcinek ul. Wawelska – południowa granica dzielni-
cy) oraz na al. Jerozolimskich (odcinek Rondo Zesłańców Syberyj-
skich – południowo – zachodnia granica dzielnicy).  

Wyniki Warszawskiego Badania Ruchu 2015 pokazują, że go-
dziny szczytu porannego to okres pomiędzy godz. 7.00 a 8.00, przy 
czym wzrost liczby podróży o tej porze jest skokowy; po południu 
największy ruch ma miejsce pomiędzy godz. 16.00 a 17.00 i po niej 
stopniowo spada – szczyt popołudniowy jest dłuższy i bardziej 
równomierny. W projekcie wzięto pod uwagę 3 skrzyżowania oraz 3 
odcinki dróg, na których w latach 2012 – 2015 na podstawie danych 
z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie doszło do największej liczby 
wypadków drogowych. Dodatkowo wzięto pod uwagę 3 odcinki, na 
których natężenie ruchu jest najwyższe zarówno podczas szczytu 
porannego, jak i popołudniowego. Wszystkie te miejsca przedstawia 
rysunek 9. 
 

 
Rys. 9. Lokalizacja korytarzy transportowych objętych projektem 
systemu pozyskiwania informacji o warunkach ruchu drogowego. 
Źródło: opracowanie własne [2] 
 

Głównym problemem budującym potrzebę stosowania syste-
mów pozyskiwania informacji o warunkach ruchu drogowego jest 
niedostosowanie istniejącej infrastruktury do zwiększającej się 
każdego roku liczby samochodów w Warszawie. Stolica Polski w 
skali kraju jest miastem, do którego decyduje się przeprowadzić 
ogromna ilość mieszkańców innych miast i miejscowości. Warunku-
ją to różne powody. W związku z tym wzrasta ilość pojazdów poru-
szających się po Warszawie, a w wyniku tego rośnie także natęże-
nie ruchu i liczba zdarzeń niebezpiecznych. Ochota to dzielnica 
Warszawy położona blisko centrum, co sprawia, że mieszkańcy 
chętnie wybierają ją jako miejsce zamieszkania, lub przejeżdżają 
przez nią do miejsca pracy lub studiów. To generuje wśród użyt-
kowników transportu wiele potrzeb. Przy projektowaniu koncepcji 
wdrożenia systemu pozyskiwania informacji pod uwagę wzięto 
wymienione wymagania: 
– poprawa komfortu podróży, 
– wykrywanie zagrożeń i sytuacji stwarzających zagrożenie, 
– minimalizacja skutków zdarzeń, 
– monitorowanie bieżącego wykorzystania infrastruktury, 
– redukcja czasu podróży, 
– zbieranie i archiwizowanie danych o ruchu drogowym, 
– dostarczanie administratorowi i użytkownikom informacji  

o stanie infrastruktury drogowej, 
– wsparcie planowania podróży, 
– podniesienie wydajności ekonomicznej. 
 

Na obszarze Ochoty dochodzi rocznie do ok. 8 – 9 % ogółu 
wypadków mających miejsce w Warszawie. Daje to Ochocie każde-
go roku miejsce w czołówce pod względem wypadków wśród 
wszystkich dzielnic. To generuje potrzebę budowy systemu pozy-
skiwania informacji o warunkach ruchu drogowego, który jest do-
skonałą odpowiedzią na zamieszczone w pracy statystyki.  

Zgodnie z wynikami Warszawskiego Badania Ruchu 2015 
Warszawiacy wykonują ponad 3 mln podróży w ciągu dnia robocze-
go, wśród których najpopularniejszy jest kierunek dom – praca – 
dom. Statystyczny pracujący i student wykonują dziennie minimum 
2 podróże. W tym celu wykorzystywany jest zarówno transport 
publiczny – ok. 57 % ogółu podróży, jak i indywidualny – ok. 39 % 
ogółu podróży. W związku z tym podróżni powinni mieć dostęp w 
czasie rzeczywistym do informacji o ruchu drogowym, który zapew-
niłby im system pozyskiwania informacji o warunkach ruchu drogo-
wego.  

Wobec przedstawionych danych oraz rzeczywistej sytuacji na 
drogach warszawskiej dzielnicy Ochota budowa systemu pozyski-
wania informacji o warunkach ruchu drogowego jest pożądana w 
celu zwiększenia efektywności wykorzystania środków transportu. 
Projekt poza budową systemu w Ochocie powinien zostać rozsze-
rzony o pozostałe dzielnice i mocno ze sobą zintegrowany. Zreali-
zowana analiza potrzeb oraz postawione systemowi wymagania 
powodują, że system będzie złożony z 4 podsystemów: 
– podsystem zarządzania ruchem drogowym oraz monitoringu 

wizyjnego, 
– podsystem informacji dla użytkowników transportu zbiorowego, 
– podsystem kontroli warunków meteorologicznych, 
– podsystem naprowadzania kierowców na drogi alternatywne. 
 

Każdy z nich realizuje określone funkcje, a ich integracja za-
pewnia dostęp do szczegółowych informacji o warunkach ruchu 
drogowego administratorom dróg, użytkownikom oraz podróżnym 
transportu zbiorowego na każdym etapie podróży. W skład każdego 
podsystemu wchodzą poszczególne moduły wymienione poniżej: 
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Podsystem zarządzania ruchem drogowym oraz monitoringu wizyj-
nego obejmuje: 
– moduł lokalizatorów GPS – Floating Car Data, 
– moduł kamer ARCP, 
– moduł kamer CCTV, 
– moduł detektorów ruchu. 
 
Podsystem informacji dla użytkowników transportu zbiorowego 
obejmuje: 
– moduł lokalizatorów GPS zainstalowanych w transporcie  

publicznym, 
– moduł tablic informacji przystankowej, 
– moduł aplikacji online. 
 
Podsystem naprowadzania kierowców na drogi alternatywne obej-
muje: 
– moduł lokalizatorów GPS – Floating Car Data, 
– moduł kamer ARCP oraz CCTV, 
– moduł tablic zmiennej treści VMS, 
– moduł aplikacji online. 

 
Podsystem kontroli warunków meteorologicznych obejmuje: 
– moduł drogowych stacji meteorologicznych, 
– moduł tablic zmiennej treści VMS, 
– moduł aplikacji online. 
 

Projektując architekturę systemu pozyskiwania informacji o wa-
runkach ruchu drogowego ważne jest ustalenie priorytetów każdego 
podsystemu. Należy koniecznie uwzględnić fakt, że niektóre rozwią-
zania realizujące określone usługi są wykorzystywane w więcej niż 
jednym podsystemie, np. urządzenia GPS zainstalowane w pojaz-
dach transportu zbiorowego. Dzięki informacjom uzyskanym z 
takich jednostek możliwe jest uzyskanie informacji dotyczącej natę-
żenia ruchu i wykorzystaniu ich w transporcie zbiorowym oraz indy-
widualnym. W obu przypadkach moduły GPS zainstalowane w 
pojazdach transportu zbiorowego przekazują informacje o aktual-
nych warunkach ruchu drogowego. 

Aby możliwe było nadzorowanie ruchu przez administratorów 
dróg niezbędny jest dostęp do informacji o warunkach ruchu drogo-
wego w czasie rzeczywistym. Pozyskane dane w czasie rzeczywi-
stym mogą również posłużyć w przyszłości w działaniach plani-
stycznych dzięki możliwości ich przetwarzaniu i zapisaniu w bazie 
danych. W tym celu administratorzy mają do dyspozycji monitoring 
wizyjny: kamery ARCP oraz CCTV, detektory ruchu – pętle induk-
cyjne, czujniki warunków meteorologicznych oraz urządzenia GPS 
zainstalowane w pojazdach – FCD. Proponowaną lokalizację urzą-
dzeń pokazano na rysunku 10. 
 

Czujniki indukcyjne pętlowe zamontowano w nawierzchni jezd-
ni przy skrzyżowaniach w liczbie 50 sztuk. Zliczają liczbę pojazdów 
przejeżdżających przez nie i przesyłają informacje do systemu 
nadrzędnego. Ponadto dane pozyskane przez czujniki indukcyjne 
pętlowe są integrowane w systemie nadrzędnym z danymi pocho-
dzącymi z technologii FCD. Informacje płynące z urządzeń GPS 
zainstalowanych w pojazdach pochodzą z pojazdów transportu 
publicznego, ale także ze środków transportu prywatnego. Otwarta 
platforma będącą częścią systemu nadrzędnego anonimowo pozy-
skuje dane FCD i wykorzystuje je do określania natężenia ruchu.  

W projektowanej koncepcji systemu pozyskiwania informacji o 
warunkach ruchu drogowego objęto monitoringiem wizyjnym 14 
punktów sieci transportowej. Wykorzystano kamery CCTV oraz 
ARCP. Obraz z kamer przekazywany jest do systemu nadrzędnego, 
gdzie sytuacja ruchowa jest analizowana i na jej podstawie możliwe 
jest wykrywanie zdarzeń drogowych, kierowanie sygnalizacją 
świetlną oraz bieżący monitoring ruchu drogowego. Kamery CCTV 
pozwalają na monitoring sytuacji ruchowej przez odpowiednią konfi-
gurację kierunku kamery. Kamery ANPR rejestrują szczególne 
cechy pojazdów i pozwalają określić średnią prędkość przejazdu z 
punktu A do punktu B w niedużym odstępie czasu, jeśli kamera 
zarejestrowała ten pojazd w tych miejscach. Dodatkowo kamery 
ARCP po uzyskaniu odpowiedniej homologacji mogą być wykorzy-
stane do odcinkowego pomiaru prędkości. 
 

 
 
Rys. 10. Proponowane rozmieszczenie elementów systemu pozy-
skiwania informacji o warunkach ruchu drogowego. Źródło: opraco-
wanie własne [2] 
 

W projektowanej koncepcji systemu pozyskiwania informacji o 
warunkach ruchu drogowego informacje te będą przekazywane 
podróżnym za pomocą tablic znaków zmiennej treści, tablic infor-
macji przystankowej oraz aplikacji online. Istotne jest, aby ilość 
informacji zamieszczona na tablicach oraz w aplikacji nie była zbyt 
duża i nie wpływała negatywnie na percepcję kierowców. Propono-
waną lokalizację elementów pokazuje rysunek 11. 
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Rys. 11. Proponowane rozmieszczenie elementów systemu pozy-
skiwania informacji o warunkach ruchu drogowego. Źródło: opraco-
wanie własne [2] 
 

Tablice informacji pasażerskiej są już zainstalowane na zdecy-
dowanej większości przystanków tramwajowych. Projekt przewiduję 
instalacje tablic na przystankach autobusowych. Dzięki temu pasa-
żerowie osiągną maksimum informacji o czasie przyjazdu każdego 
środka transportu. Projekt przewiduje instalacje 31 nowych tablic 
informacji przystankowej.  

Znaki zmiennej treści według projektu zostały zintegrowane z 
drogowymi stacjami meteorologicznymi. Zgodnie z tym ich lokaliza-
cje pokrywają się. Na znakach zmiennej treści użytkownicy infra-
struktury otrzymają informacje o bieżących warunkach atmosferycz-
nych, dzięki czemu poprawie ulegnie nie tylko efektywność i jakość 
przekazywanych informacji, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. 

5. ANALIZA KOSZTÓW WPROWADZENIA  
I UTRZYMANIA SYSTEMU POZYSKIWANIA  
INFORMACJI O WARUNKACH RUCHU DROGOWEGO 

Koncepcja wdrożenia systemu pozyskiwania informacji obej-
muje instalację następującej liczby elementów:  
– pętlowe czujniki indukcyjne – 50 sztuk,  
– drogowe stacje meteorologiczne – 8 sztuk,  
– znaki zmiennej treści – 8 sztuk,  
– kamery CCTV – 18 sztuk,  
– kamery ARCP – 28 sztuk,  
– tablice informacji przystankowej – 31 sztuk,  
– tablice zmiennej treści – 17 sztuk.  

 
Dodatkowo należy uwzględnić zapewnienie usługi Floating Car 

Data oraz stworzenie aplikacji online. Orientacyjne ceny przedsta-
wiono w tabeli poniżej. 
 

Tab. 2. Zestawienie oraz koszt głównych elementów systemu. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [2] 

Element  Jednostka  Ilość  Koszt jed-
nostki [zł]  

Razem [zł]  

Pętlowy czujnik 
indukcyjny  

zestaw  50  10000  500000  

Drogowa stacja 
meteorologiczna  

szt.  8  15000  120000  

Znak zmiennej 
treści  

szt.  8  3500  28000  

Kamera CCTV  szt.  18  1500  27000  

Kamera ARCP  szt.  28  2000  56000  

Tablica informa-
cji przystankowej  

szt.  31  5000  155000  

Tablica zmiennej 
treści  

szt.  17  7000  119000  

Aplikacja online  dostawca 
usługi  

1  20000  20000  

System FCD  dostawca 
usługi  

1  100000  100000  

 
Oprócz gotowych elementów należy jeszcze uwzględnić sieć 

transmisyjną, szafki teleinformatyczne oraz konstrukcje montażowe. 
Orientacyjny koszt tych elementów podano w tabeli 3. 
 

Tab. 3. Orientacyjny koszt pozostałych elementów systemu.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie [2] 

Element  Jednostka  Ilość  Koszt jed-
nostki [zł]  

Razem [zł]  

Szafka teleinfor-
matyczna  

szt.  20  8000  160000  

Zasilanie energe-
tyczne  

km  20  30000  600000  

Połączenia ka-
blowe - światlo-
wody  

km  20  10000  200000  

Połączenia ka-
blowe - skrętki  

km  20  5000  100000  

Konstrukcje 
wysięgnikowe  

szt.  30  5000  150000  

 
Łączny koszt budowy systemu wyceniono łącznie na około 

2 420 000 zł. Roczne koszty utrzymania systemu ograniczają się do 
podstawowych czynności, tj. zużycie energii oraz serwis i konser-
wacja zastosowanych elementów. Ponadto należy uwzględnić 
abonament usługi Floating Car Data. Podsumowując, koszt wdro-
żenia koncepcji systemu pozyskiwania informacji oraz roczny koszt 
jego utrzymania wynoszą w sumie 4 294 000 zł. 

PODSUMOWANIE 

W artykule zaprezentowano koncepcje wdrożenia systemu po-
zyskiwania informacji o warunkach ruchu drogowego w Warszawie 
w dzielnicy Ochota oraz przedstawiono możliwości wykorzystania 
takiego systemu do poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu oraz 
efektywności transportu drogowego. W pracy omówiono sytuacje 
niebezpieczne w ruchu drogowym w Warszawie, scharakteryzowa-
no teoretyczne aspekty systemów pozyskiwania informacji o warun-
kach ruchu drogowego oraz przeanalizowane wdrożone już projekty 
w innych miastach. Na tej podstawie zaproponowano implementację 
systemu w warszawskiej Ochocie, którego głównymi założeniami są 
zwiększenie bezpieczeństwa oraz efektywności procesu transpor-
towego na objętym przez system obszarze. 
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Proposal for implementing information systems  
on the road traffic conditions in Warsaw in Ochota district 

The article presents the concepts of implementation of 

the information system on traffic conditions in Warsaw in the 

Ochota district and presents the possibilities of using such a 

system to improve traffic safety and efficiency of road 

transport. The paper discusses the dangers of road traffic in 

Warsaw, the theoretical aspects of traffic information systems 

are characterized. On this basis, it was proposed to imple-

ment the system in Ochota district, whose main assumptions 

are to increase the safety and efficiency of the transport pro-

cess in the covered area. 
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