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transportowe a bezpieczeñstwo 
uczestników ruchu drogowego

Obecnie systemy transportowe nie spe³niaj¹ nie tylko oczekiwañ, ale i potrzeb ich 
u¿ytkowników. Z tego wzglêdu poszukiwane s¹ innowacyjne metody zarz¹dzania 

-

te¿ celem artyku³u jest próba przedstawienia definicji inteligentnych systemów 
transportowych oraz ich oddzia³ywania na bezpieczeñstwo kierowców, w tym 
kierowców zawodowych.

Intelligent transport systems vs. drivers’ safety 

would improve traffic safety. This article discusses the definition and impact on the 
safety of drivers, including professional ones, of a promising idea, namely, intelligent 

Wstêp

czêsto nie spe³niaj¹ zarówno oczekiwañ, jak i po-
trzeb ich u¿ytkowników [1]. Z tego wzglêdu trwa 
poszukiwanie nowych rozwi¹zañ, dziêki którym 

zarz¹dzania ruchem drogowym [2], w szczegól-

bezpieczeñstwo uczestników ruchu drogowego [3]. 
Oczywista, tradycyjna, aczkolwiek kosztowna meto-

miastach jest to niemo¿liwe, gdy¿ stan infrastruk-
tury nie pozwala na jej dalsz¹ rozbudowê [3]. St¹d 
te¿ rozwi¹zaniem jest wdra¿anie innowacyjnych 
metod zarz¹dzania ruchem drogowym [4], a jedn¹ 
z nich, zdobywaj¹c¹ coraz wiêksze zainteresowanie, 

W artykule zaprezentowano przegl¹d definicji 

wynikaj¹ce z wdra¿ania tych systemów.
-

Inteligentne systemy transportowe 
– definicje i cele

Pierwsza definicja inteligentnych systemów 
transportowych zosta³a zaprezentowana w 1994 r. 

-

postêpu w dziedzinie technologii informatycznych 
-

komórkowe, sieci informacji przestrzennej, system 

-
wania pogody, bazy danych drogowych, urz¹dzenia 
monitowania ruchu drogowego [9], (rys.).

równie¿ wielu informacji istotnych zarówno dla 
uczestników, jak i zarz¹dzaj¹cych ruchem ulicznym, 
np. danych na temat wypadków, warunków atmos-
ferycznych czy czasu odjazdu pojazdów komunikacji 
publicznej [11].

z wykorzystaniem ró¿nych form organizacyjnych – 

w tradycyjnym systemie transportowym, na zasto-
sowaniu ca³ego systemu koñcz¹c [12]. Naturalnym 
procesem jest ich wprowadzanie stosownie do lo-

proces rozwojowy ma wiele skutków, wynikaj¹cych 

-
nej lub krajowej, ogólniej – w skali geograficznego 

-

inteligentnych systemów transportowych w ramach 
tradycyjnego systemu transportowego [12].

systemów transportowych
Wdra¿anie inteligentnych systemów transporto-

wydaje siê to, ¿e przyczyniaj¹ siê one do poprawy 

z ich implementacji czerpi¹ zarówno mieszkañcy, 
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dystrybuuj¹ wa¿ne informacje dla zarz¹dzaj¹cych 
ruchem drogowym oraz dla jego uczestników. 

warunkach pogodowych, godzinach odjazdu pu-
blicznego transportu zbiorowego [11].

Z ró¿nych badañ wynika, ¿e inteligentne systemy 

• obni¿enie nak³adów przeznaczonych na infra-
-

transportowego, jak w sytuacji budowy nowych 
dróg [15]

-

• poprawa bezpieczeñstwa uczestników ruchu 
drogowego

poprzez m.in. zmniejszenie emisji dwutlenku wêgla, 
bêd¹ce rezultatem spadku liczby wstrzymywania 
jazdy, co w efekcie oznacza równie¿ poprawê 

publicznego transportu zbiorowego [9], a tak¿e 
komfortu podró¿owania [11]

• zmniejszenie liczby wypadków, a tak¿e skró-
cenie czasu dotarcia pomocy medycznej do osób 
w ich wyniku poszkodowanych

• zmniejszenie zatorów, jednoczesna poprawa 

• szybsze pozyskiwanie informacji o sposobach 
i warunkach podró¿y

transportu publicznego

• obni¿enie kosztów funkcjonowania transportu [9].

ITS a bezpieczeñstwo uczestników 
ruchu drogowego, ze szczególnym 
uwzglêdnieniem kierowców

Poprawa bezpieczeñstwa uczestników ruchu 
drogowego wi¹¿e siê ze zmodernizowaniem wspó³-
pracy zachodz¹cej miêdzy zarz¹dem dróg i s³u¿bami 
ratowniczymi, a tak¿e wdra¿aniem rozwi¹zañ 
maj¹cych za zadanie skracanie czasu akcji ratowni-

jak i prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zdarzeñ 
wtórnych. Wed³ug zasady „z³otej godziny” mo¿liwe 

wypadku drogowego, je¿eli zostanie im udzielona 
opieka szpitalna w ci¹gu 60 minut od jego zaistnie-
nia. Zasada „z³otych dziesiêciu minut” mówi o tym, 
¿e im szybciej udzielona zostanie poszkodowanemu 
pomoc w miejscu zaistnienia wypadku, tym wiêksze 

naukowe przeprowadzone w Europie dowodz¹, 
¿e wprowadzenie telematyki transportu1 prowadzi 
do szybszego dotarcia do miejsca akcji, a tym sa-
mym skrócenia czasu wymaganego do rozpoczêcia 

automatycznie wywo³ania systemowe, zainsta-

szans na prze¿ycie poszkodowanego w wypadku 

1 -
kacj¹ w systemach transportowych. K. Wydro, Telematyka 

 [w]: „Telekomunikacja 

Autor, rok publikacji

- Po³¹czenie technologii informatycznych  i komunikacyjnych z infrastruktur¹ transpor-
tow¹ w celu osi¹gniêcia synergii w zakresie sprawnego i efektywnego zarz¹dzania 
infrastruktur¹ transportow¹ oraz obs³ug¹ ró¿norodnych u¿ytkowników dróg [2]

Szmidt E., 2016
Z³o¿ony zbiór nowoczesnych technologii informatycznych, telekomunikacyjnych 

celu skuteczne i kompleksowe zarz¹dzanie transportem drogowym oraz sprawn¹ 
obs³ugê podró¿nych [8]

 Ze-
lkowski J., 2016

Zbiór technologii telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i po-
miarowych, a tak¿e technik zarz¹dzania stosowanych w transporcie w celu ochro-

Tomaszewska J., 2015
Systemy stanowi¹ce obszerny zbiór ró¿norodnych technologii (telekomunikacyj-

-
wacyjne us³ugi zwi¹zane z ró¿nymi rodzajami transportu i zarz¹dzania ruchem [6] 

Perenc J., Wojan W., 2013 transportu i zarz¹dzaniem ruchem oraz pozwalaj¹ na lepsze informowanie ró¿nych 
u¿ytkowników oraz zapewniaj¹ bezpieczniejsze, bardziej skoordynowane i „inteli-
gentniejsze” korzystanie z sieci transportowych [10]

oddzia³ywania inteligentnych systemów transporto-
wych na bezpieczeñstwo uczestników ruchu drogo-
wego, ze szczególnym uwzglêdnieniem kierowców.

na zachowanie kierowców, co z kolei jest wynikiem 
sprzê¿onej zwrotnie informacji wysy³anej do apli-

w ci¹gu kilku albo kilkunastu milisekund. Mechanizm 
obejmuje zarówno intencjonalne skutki dzia³ania 

unikniêcia kolizji), jak i nieintencjonalne (np. rozpro-
szenie uwagi kierowcy) [8]. Przyk³ad stanowi¹ ba-
dania przeprowadzone przez A. Várhelyi wraz z ze-

spo³em i opublikowane w pracy 

a aktywowanego przez peda³ przyspieszenia. Wyniki 
badañ wskazuj¹, ¿e jego zastosowanie prowadzi 

co przek³ada siê na p³ynniejsz¹ jazdê, a tak¿e spadek 
zu¿ycia paliwa [8].

oddzia³ywania na kierowców przez systemy sygna-
lizacji drogowej. Odbywa siê to poprzez zarówno 

-
dzia³ywania ni¿ wskazane systemy montowane 

Obs³uga rynku Wspomaganie planowania transportu
Monitorowanie przesy³ek

Zarz¹dzanie ruchem
Egzekwowanie przepisów ruchu drogowego
Zarz¹dzanie incydentami
Zarz¹dzanie infrastruktur¹ 

Zarz¹dzanie 
pojazdami

Zautomatyzowane kierowanie pojazdami
Systemy monitoruj¹ce stan pojazdu
Automatyczna inspekcja pojazdu na trasie pod k¹tem 
bezpieczeñstwa
Monitorowanie bezpieczeñstwa jazdy

Zarz¹dzanie 
transportem publicznym Zarz¹dzanie przewozami i pojazdami komunikacji publicznej

Zarz¹dzanie 
bezpieczeñstwem

Zarz¹dzanie akcjami ratowniczymi

Elektroniczny
pobór op³at

Systemy poboru op³at o charakterze myta za korzystanie 
z infrastruktury transportowej 

Obs³uga klienta podró¿y
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Effects of Weather-controlled 
 udo-

warunkami pogodowymi oraz stosowane znaki in-
formacyjne i ostrzegawcze, powoduj¹ ograniczenie 

warunków pogodowych [8].

zachowañ kierowców. Polega on na ich dostoso-
wywaniu siê do zmieniaj¹cej siê sytuacji na drodze, 

-
kacja zachowania kierowcy nie zawsze wystêpuje 
zaraz po pojawieniu siê zmiany na drodze, ale czêsto 

-

-
-

rowaniu uwagi kierowcy albo zmianie sposobu jazdy 
w taki sposób, ¿e dochodzi do sta³ego powiêkszenia 
odstêpów miêdzy pojazdami. Ta adaptacja mo¿e 

ca³kowicie na system sterowania ruchem, na którym 
 [8].

-
prawiaj¹cych bezpieczeñstwo kierowców i innych 
uczestników ruchu drogowego, to rozwi¹zania, 
które uniemo¿liwiaj¹ prowadzenie pojazdu pod 
wp³ywem alkoholu, np. Alco-lock czy Alcohol-inter-
lock. Urz¹dzenia te mierz¹ poziom alkoholu we krwi 
i s¹ zintegrowane z pojazdem. Kierowca, u którego 
poziom alkoholu zosta³ przekroczony, nie mo¿e 

-
wych oddzia³uj¹cych na zachowania kierowców 
na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ inteligentne 
tachografy. Urz¹dzenia te wyposa¿one s¹ w GPS, 
który umo¿liwia zarejestrowanie po³o¿enia pojazdu 
podczas rozpoczêcia i zakoñczenia jazdy oraz co 3 

-
cy us³ugi transportowe na terenie Unii Europejskiej, 

wyposa¿ony w inteligentny tachograf. Komisja Eu-

manipulacji, dokonywanych przez zawodowych kie-

-

w czasie kontroli2. Wprawdzie w 2006 roku wpro-
wadzono tachografy cyfrowe, ale by³y one nara¿one 
na ingerencje z zewn¹trz. Zgodnie z danymi Komisji 

-
towano manipulacje w zakresie rejestrowania czasu 

3. 

oddane narzêdzie, które pozwoli na zdalne spraw-

2

-

3 
-

pojazdu. Poprzez urz¹dzenia stosuj¹ce mikrofale, 
podobne do dzisiejszych systemów poboru op³at, 
mo¿liwe bêdzie odczytywanie niezbêdnych danych 

ciê¿arówki. Ponadto nowe, inteligentne urz¹dzenia 
umo¿liwi¹ inspekcjom sprawdzenie masy ca³ego 

wykrycie zbyt du¿ego obci¹¿enia, które w istotny 
sposób wp³ywa na stan dróg oraz zagra¿a bezpie-
czeñstwu w ruchu drogowym4.

-
temy uniemo¿liwiaj¹ce przekroczenie dozwolonej 

-
ne w ka¿dym nowym samochodzie sprzedawanych 
na terenie Unii Europejskiej). 

za pomoc¹ sygna³u wizualnego albo akustycznego 

-

pó³otwarty, który oprócz ostrze¿enia kierowcy 

5. 
Kolejne warte wzmianki rozwi¹zanie to automa-
tyczne wykrywanie nienormalnych sytuacji w ruchu 
na podstawie odpowiednio przetworzonych ob-
razów wizyjnych z kamer. Zastosowanie znajduj¹ 
tutaj kamery nadzoru, identyfikuj¹ce kierowców 
naruszaj¹cych przepisy ruchu drogowego [19]. 

z sektora premium maj¹ zainstalowane automatycz-
ne hamowanie, skrêcanie lub omijanie przeszkody 
czy automatyczne parkowanie.

W odniesieniu do omawianej problematyki 
zasadne jest przytoczenie s³ów E. Szmidt, pod-

bezpieczeñstwa na drogach. Jednak niezbêdne 

skutków dzia³ania tych aplikacji przed kompleksow¹ 

i wskutek tego zwiêkszenia bezpieczeñstwa ruchu 
drogowego, niezbêdne jest wykonanie badañ uzu-
pe³niaj¹cych [8].

Podsumowanie
Wdra¿anie inteligentnych systemów transpor-

-
czeñstwa uczestników ruchu drogowego. Warto 

pod wzglêdem ponoszonych kosztów ni¿ dalsza 
rozbudowa infrastruktury drogowej.

-
wodzeniem wdra¿ane w Stanach Zjednoczonych 
i krajach Europy Zachodniej, aczkolwiek w Polsce 
stan ich implementacji jest nadal niewystarczaj¹cy. 
Wprawdzie coraz wiêcej miast, korzystaj¹c z unij-

s¹ to jedynie fragmentaryczne rozwi¹zania. 

4

-

5

-

-

transportowe podnosz¹ bezpieczeñstwo wszystkich 
uczestników ruchu drogowego, w tym kierowców, 
tak¿e zawodowych.
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