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Streszczenie: W artykule podjęto temat wykorzystania inteligentnych systemów 

transportowych w Smart City. Celem publikacji było stworzenie studium literaturowego oraz 

ukazanie korzyści z zastosowania ITS w Smart City. Na początku przybliżono znaczenie 

koncepcji Smart City, jako ekosystemu integrującego nowoczesne technologie w celu 

polepszenia jakości życia mieszkańców, po czym wskazano, w jakim celu się ją stosuje. 

Wskazano na mobilność, jako kluczowy element inteligentnych miast. Następnie 

sprecyzowano definicję ITS, określono obszary ich zastosowania i przedstawiono przykłady 

zadań, które mają spełniać. W kolejnym punkcie podkreślono znaczenie architektury 

inteligentnych systemów i ukazano jej typową budowę. Dalej zaprezentowano inteligentne 

rozwiązania wprowadzane w Gliwicach od 2011 r. Na koniec artykułu przedstawiono 

korzyści płynące z zastosowania ITS w miastach. 

Słowa kluczowe: Inteligentne Systemy Transportowe, Inteligentne Miasto, architektura ITS, 

transport 

INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS IN SMART CITY 

Abstract: The article deals with the use of intelligent transportation systems in a smart city. 

The aim of the publication was to create a literature study and show the benefits of using ITS 

in Smart City. At the beginning, the importance of the Smart City concept as an ecosystem 

integrating modern technologies in order to improve the quality of life of residents was 

discussed and then it was indicated for what purpose it is used. Mobility was pointed out                     

as a key element of smart cities. Then the ITS definition was clarified, areas of their 

application were determined and examples of tasks to be fulfilled were presented. The next 

point emphasizes the importance of intelligent systems architecture and presents its typical 

structure. Further presented are inteligent solutions introduced in Gliwice since 2011. At the 

end of the article were presented the benefits of using ITS in cities. 
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1. Wprowadzenie 

Dynamiczny postęp urbanizacji powoduje nasilanie się niekorzystnych zjawisk 

związanych z degradacją środowiska i zatłoczeniem ulic. Wpływają one również 

bezpośrednio na pogorszenie komunikacji w przestrzeni miejskiej. Komunikacja jest 

kluczowym elementem każdego inteligentnego miasta, dlatego współczesne aglomeracje 

wdrażają nowe systemy wspomagające zarządzanie ruchem, a także coraz bardziej starają się 

wpływać na ograniczanie korków, zmniejszanie zanieczyszczeń powietrza oraz poprawę 

bezpieczeństwa na drogach (Tomaszewska, 2015). W tym celu stosuje się infrastrukturę 

opartą na inteligentnych systemach transportowych, które wykorzystują szereg innowacji 

technologicznych. Innowacje te wprowadza się, aby ułatwić codzienne życie mieszkańców                

i usprawnić transport publiczny. Dostarczają one danych o natężeniu ruchu i podają dokładne 

raporty o przepustowości ulic i skrzyżowań. Wdrażanie takich usprawnień przynosi wymierne 

korzyści ekonomiczne oraz społeczne. 

Celem artykułu jest przegląd aktualnie stosowanych inteligentnych systemów 

transportowych, określenie na podstawie literatury po co wprowadza się je do infrastruktury 

miast, zbadanie ich wpływu na Smart City oraz wytypowanie korzyści wynikających z ich 

zastosowania. Jako studium przypadku przedstawiono innowacje wprowadzane od 2011 r.                         

w Gliwicach. 

2. Koncepcja Smart City 

Koncepcja Smart City, czyli inteligentnego miasta polega przede wszystkim                    

na wykorzystywaniu najnowocześniejszych technologii w celu zwiększenia dynamiki 

rozwoju gospodarczego danego miasta, poprawy jakości oraz wydajności usług miejskich,          

a także polepszenia standardu życia mieszkańców. Ma ona na celu również zmniejszenie 

zużycia zasobów, ograniczenie ich marnotrawstwa i zredukowanie ogólnych kosztów. Smart 

City działa za pośrednictwem wysoce zaawansowanej architektury oraz  połączonych 

systemów, które wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, takie 

jak zautomatyzowane sieci czujników i sensorów, aby przesyłać, integrować i przetwarzać 

dane o podaży i popycie rynkowym oraz różnych aspektach środowiska miejskiego. Dzięki 

skutecznej integracji inteligentnych systemów miasto otrzymuje informacje o przepływach 

ruchu i prędkości przemieszczania, a także zyskuje możliwość pozycjonowania transportu 

publicznego i tworzenia połączeń alarmowych, umożliwiających szybkie reagowanie               

na potrzeby obywateli. Koncepcja ta sprawia, że tradycyjne sieci i usługi transportowe stają 

się bardziej elastyczne i wydajne, a infrastruktura może generować dane potrzebne miastu                
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do wykorzystywania jego zasobów w bardziej kreatywny, inteligentny i innowacyjny sposób 

(Nowicka, 2013).  

Kluczowym elementem koncepcji Smart City i jedynym z jej głównych wyzwań jest 

zapewnienie inteligentnej mobilności, która oznacza bezpieczne, sprawne i efektywne 

powiązanie systemów zarządzania ruchem rowerowym, transportem, komunikacją miejską, 

parkowaniem oraz logistyką. Kongestia, czyli większe natężenie ruchu środków transportu              

w stosunku do przepustowości infrastruktury, która jest przez nie wykorzystywana, stała się 

przyczyną spadku prędkości poruszania się po mieście, znacznego wydłużenia czasu 

transportu, a także zwiększenia poziomu hałasu (Nowakowska-Grunt, and Chłąd 2015).        

Brak sprawności w przemieszczaniu osób i ładunków obniża atrakcyjność danego miasta               

i hamuje jego rozwój gospodarczy, dlatego tak ważne jest, aby każde inteligentne miasto 

stosowało rozwiązania pomagające załagodzić skutki kongestii i zoptymalizować zarządzanie 

komunikacją. Dzisiejsze miasta, aby mogły prawidłowo funkcjonować, stają się złożonymi 

ekosystemami, w których elementami infrastruktury, oprócz budynków i instalacji, są również 

struktury zarządzania miastem, a zwłaszcza zarządzania zasobami naturalnymi                        

i technicznymi. W wielu miejscach na świecie realizowane są strategie dążące                                

do optymalizacji jednoczesnego wdrażania inteligentnych systemów logistyczno-

transportowych, zasilania miasta w energię oraz zużycia zasobów (Zysińska, et al. 2014). 

3. Inteligentne Systemy Transportowe (ITS)  

Inteligentne systemy transportowe (ITS) to zbiór narzędzi, które swą pracę opierają                 

na technologii informatycznej, bezprzewodowej komunikacji oraz elektronice pojazdowej. 

Dają one możliwość efektywnego zarządzania infrastrukturą transportową, poprawiają 

efektywność sieci komunikacyjnej, wspomagają sprawną obsługę podróżnych i zapewniają 

bezpieczeństwo poruszania się po drogach. Skuteczność takich narzędzi jest zależna nie tylko 

od ich ilości i skali, ale również od stopnia współdziałania i zintegrowania (Hanusik,                    

and Woźnica, 2018). Ich funkcjonowanie polega głównie na wzajemniej pracy rozwiązań 

pomiarowych takich jak czujniki oraz sensory, a także rozwiązań telekomunikacyjnych, 

informatycznych i automatycznego sterowania (Nowicka, 2013).  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. mówi,              

że „Inteligentne systemy transportowe (ITS) to zaawansowane aplikacje, które – choć same                 

w sobie są tylko nośnikami informacji – mają na celu świadczenie innowacyjnych usług 

związanych z różnymi rodzajami transportu i zarządzania ruchem oraz pozwalają na lepsze 

informowanie różnych użytkowników oraz zapewniają bezpieczniejsze, bardziej 

skoordynowane „inteligentniejsze” korzystanie z sieci transportowych”. Dyrektywa ta zwraca 

również uwagę na to, że ITS łączą w sobie telekomunikację, elektronikę i technologie 
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informatyczne z inżynierią transportu. Mają one za zadanie lepsze planowanie                                

i projektowanie, sprawną obsługę oraz zarządzanie systemami transportu wraz                           

z ich utrzymaniem. Poprawiają efektywność energetyczną, mobilność pasażerów i towarów 

oraz bezpieczeństwo i ochronę transportu drogowego (zwłaszcza transportu towarów 

niebezpiecznych). Służą do szczegółowego określenia czasu  i położenia pojazdów                       

oraz śledzenia przewozu towarowego na całej jego trasie przy uwzględnieniu wszystkich 

rodzajów transportu. Obejmują wszelkie rozwiązania, które dotyczą sterowania ruchem                   

w komunikacji miejskiej, przestrzegania przepisów ruchu drogowego i wprowadzania                     

w centrum miast stref płatnych. 

Zwiększanie mobilności danego miasta nie wiąże się wyłącznie z samą modernizacją 

tradycyjnej infrastruktury transportowej, ale także z wyposażeniem jej w nowe techniczne 

elementy i zespoły, takie jak: 

 urządzenia dostarczające informacji o ruchu i stanie dróg np. czujniki, liczniki 

pojazdów, sensory, stacje pogodowe, kamery, odbiorniki satelitarne; 

 urządzenia transmitujące informacje transportowe np. łączność stacjonarna i ruchowa, 

specjalizowane systemy komunikacji, środki transmisyjne (dalekiego i krótkiego 

zasięgu), systemy łączności radiowej; 

 urządzenia przetwarzające zebrane informacje np. systemy komputerowe; 

 urządzenia przekazujące i prezentujące informacje potrzebne do komunikowania się               

z innymi użytkownikami np. sygnalizacja świetlna, znaki zmiennej treści, radio 

cyfrowe. 

Przy budowaniu sieci inteligentnych systemów transportowych wykorzystuje                            

się urządzenia telematyczne współpracujące ze specjalnymi narzędziami i aplikacjami. 

Możliwość integracji znacznie zwiększa ich potencjał (Wydro, 2008). Aby wszystkie 

składniki inteligentnego systemu ze sobą prawidłowo współdziałały, konieczne jest ich ścisłe, 

profesjonalne powiązanie w obszarze technicznym oraz organizacyjnym.                                

Elementy te powinny być również komplementarne, aby razem tworzyć sprawnie 

funkcjonujące systemy. Różnorodność nowych rozwiązań oraz sposobów ich zastosowania 

ma znaczący wpływ na poprawę efektywności wykorzystywania infrastruktury drogowej                  

i funkcjonowania transportu. Ponadto rozwiązania telematyczne współpracujące                              

z wyspecjalizowanymi aplikacjami przynoszą spore korzyści, wynikające z integracji różnych 

środków i rodzajów transportu z innymi systemami.  

 Zakres zastosowania inteligentnych systemów jest niezwykle szeroki, obejmuje nie tylko 

obsługę mieszkańców miast i podnoszenie standardu ich życia, ale także wspieranie 

przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, które prowadzą działalność na terenie danych 

metropolii. ITS wspierają firmy przewozowe, zarządzanie flotą pojazdów i obsługę centrów 

logistycznych. Zajmują się także kompleksowym organizowaniem przepływu towarów                    

oraz  transportu zbiorowego i indywidualnego (Badzińska, and Cichorek, 2015).  
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Podstawowe obszary stosowania ITS wraz z zadaniami, które mają spełniać w obrębie 

tych obszarów, przedstawiono poniżej [Tabela 1].  

Tabela 1. 

Obszary wykorzystania inteligentnych systemów transportowych i zadania, które obejmują 

Obszar Zadania 

Informacje dla podróżnych  Wsparcie w wyborze najlepszej trasy i 

informowanie o kosztach podróży  

Kompletne planowanie trasy od prowadzenia po 

trasie do zakupu biletów 

Informowanie o prognozowanym przyjeździe i 

opóźnieniach 

Prowadzenie oraz nawigacja 

Zarządzanie ruchem Informowanie o incydentach i awariach 

Kontrolowanie korków i wyznaczanie krótszych 

tras dla kierowców  

Automatyczne wykrywanie wykroczeń na 

drogach 

Sterowanie sygnalizacją świetlną 

Sterowanie wjazdem  na obwodnice 

Informowanie o wolnych miejscach 

parkingowych 

Kontrolowanie skrzyżowań 

Egzekwowanie przestrzegania przepisów 

drogowych 

Pojazd Poprawianie widoczności 

Zautomatyzowane kierowanie pojazdem 

Unikanie kolizji 

Monitorowanie stanu kierowcy i pojazdu 

Ochrona kierowcy przed przemieszczaniem się 

podczas zderzenia 

Transport towarowy Śledzenie pojazdów i kontenerów 

Monitorowanie stanu fizycznego towarów 

(żywności, ładunków niebezpiecznych) 

Automatyczne tworzenie raportów z podróży 

Elektroniczna odprawa 

Monitorowanie pokładu w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa 

Zarządzanie flotą pojazdów 

Usługi wspierające Bezgotówkowa płatność za usługi realizowana 

elektronicznie 

Wspieranie działań organów ścigania 

Obsługa kart parkingowych 

Źródło: opracowanie na podstawie https://www.itspolska.pl/ [dostęp: 28.02.20r.], (Lewicki, 2012). 

Można powiedzieć, że inteligentne systemy transportowe powoli stają się oczywistym 

elementem każdej miejskiej infrastruktury. Można spotkać się z nimi praktycznie w każdym 

obszarze. Nie są one już tylko udogodnieniem, które aglomeracje mogą oferować swoim 

mieszkańcom oraz przyjezdnym, ale uzasadnionym oczekiwaniem, które powinno być 

spełnione. Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze, czy możliwie największe skrócenie czasu 
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podróży i zniwelowanie korków, nie są już ekskluzywną propozycją, ale naturalnym 

wymaganiem. 

4.  Architektura ITS 

Architektura inteligentnych systemów jest zbiorem powiązań (logicznych, fizycznych                              

i komunikacyjnych), który integruje poszczególne podsystemy wykorzystujące 

zaawansowane technologie (Wałek, 2016). Opisuje, jak jej składniki mają współpracować                 

i reagować między sobą. Umożliwia ona (przy użyciu odpowiednich środków) wymianę 

informacji między pojazdami lub między pojazdem a zarządzaną infrastrukturą, przechowuje 

dane i utrzymuje relacje z otoczeniem (Sun, et al., 2016). Obecne działania miast skupiają się 

głównie na wprowadzaniu do wyposażenia  pojazdów i infrastruktury transportowej 

specjalnych technologii telematycznych. Architektura pomaga zapewnić, że systemy,                     

do których zostaną wdrożone, będą zaprojektowane w logiczny sposób, spełnią oczekiwania 

użytkowników, bez problemu będą integrować się z innymi systemami, osiągną ustalone 

normy wydajności, staną się łatwe w zarządzaniu i utrzymaniu, a także w przyszłości będzie 

można je rozszerzać. To również plan, na podstawie którego można określić produkty 

systemu i opracować podsystemy, które będą ze sobą współpracowały tworząc całość. 

Zapewnia ona możliwość stworzenia elastycznych konfiguracji oraz integrację technologii, co 

powoduje sprawny i szybki przepływ informacji, a także uzdalnia system do samodzielnego 

podejmowania decyzji w zmiennych warunkach.  

Stosowanie inteligentnych systemów umożliwia zaawansowane zarządzanie ruchem                  

w miejscu występowania wąskich gardeł sieci transportowych, czyli tam, gdzie pojawiają się 

zakłócenia w płynności ruchu. Powoduje je zbyt gęsta koncentracja potoków ruch                         

w zatłoczonych zurbanizowanych obszarach (Karoń, et al., 2014). Modernizacja taboru, czy 

przebudowa infrastruktury drogowej okazują się niewystarczające w upłynnianiu ruchu, 

ponieważ każda otrzymana w ten sposób rezerwa przepustowości jest od razu 

wykorzystywana przez kierowców (Koźlak, 2008). Nowe technologie pozwalają rozłożyć 

obciążenie i przyśpieszyć przejazd środkami transportu.  

Rodzaje użytych rozwiązań ITS, zależą od potrzeb danego miasta. Jedne skupiają się na 

usprawnianiu ruchu komunikacji publicznej, a inne dążą do poprawy przepływu                               

i pozyskiwania informacji o sytuacji na drogach. Potrzeby te są uzależnione od istniejącej 

infrastruktury, tego jak zorganizowane i zarządzane są poszczególne podsystemy i rodzaju 

zachodzących w nich procesów. Podsystemy mogą być realizowane samodzielnie,                         

lub pracować w integracji z innymi systemami ITS. Do ich funkcjonowania niezbędne                   

są centra, w których zarządza się transportem publicznym i ruchem drogowym, a także 
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systemy łączności spajające wszelkie elementy inteligentnych systemów transportowych z 

centrami.  

W architekturze ITS niezbędnym elementem są również punkty stanowiąc źródła 

informacji o drodze i panujących na nich warunkach, a także dostarczające długookresowych 

danych o ruchu. Są to systemy pomiarowe, niezbędne w usprawnianiu ruchu drogowego, 

wśród których można wyróżnić: 

 stacje pogodowe; 

 systemy mierzące ruch, informujące o jego natężeniu i strukturze; 

 systemy ważenia pojazdów w ruchu, które wykrywają pojazdy przeciążone; 

 pomiary środowiskowe mierzące hałas w otoczeniu dróg i ulic; 

 systemy sterujące ruchem, które wykorzystują kamery wizyjne i tablice zmiennej 

treści; 

 systemy poboru opłat drogowych; 

 systemy alarmujące o wypadkach i umożliwiające wezwanie pomocy (Wydro, 2008). 

 Architektura ITS jest jakby szkieletem, który pozwala utrzymać w ryzach wszystkie 

stosowane urządzenia i systemy. Dobrze zaprojektowany mechanizm przyczynia się do 

osiągania jeszcze większych korzyści, ponieważ zwiększa pewność, że wszystkie elementy     

są wykorzystywane w racjonalny sposób np. nie ustawia się tablic zmiennej treści na każdym 

skrzyżowaniu i przy każdym zjeździe, ponieważ w niektórych miejscach mogą wcale nie być 

potrzebne. Rozsądne rozplanowanie i połączenie elementów ITS pozwala także zredukować 

koszty związane z nabyciem wymaganych sprzętów i budową punktów pomiarów                      

oraz kontroli. 

5. Inteligentne systemy transportowe na przykładzie Gliwic 

Górnośląskie metropolie ze względu na liczne podziały administracyjne między nimi, 

spore występowanie dróg szybkiego ruchu oraz znaczną rozległość geograficzną wymagają 

wprowadzenia skomplikowanej koncepcji ITS. Tworzenie inteligentnych systemów na Śląsku 

opiera się głównie na projektowaniu ich w taki sposób, aby zapewnić punktualność przyjazdu 

i działanie wszystkich środków transportu w kooperacji oraz otwartość na nowe formy 

płatności za bilety. Śląskie metropolie dążą również do tego by zwiększyć dostępność 

automatów biletowych na przystankach i kasowników w pojazdach (Janecki, 2019). Obecnie 

stosuje się usprawnienia takie jak: 

 zarządzanie flotą publicznego transportu przy pomocy specjalnych systemów                         

i programów; 
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 przekazywanie informacji dla pasażerów o czasie przyjazdu i odjazdu autobusów                     

oraz  opóźnieniach dla danych linii, przy użyciu aplikacji w telefonach oraz tablic 

zmiennej treści na przystankach autobusowych;  

 strona ZTM pozwalająca wyszukać połączenia różnych środków transportu, 

zawierająca rozkłady jazdy; 

 pobieranie opłat przy użyciu e-kart - kupowanie biletów jednorazowych w pojazdach; 

 używanie aplikacji SkyCash do zakupu biletów jednorazowych i okresowych; 

 automaty na przystankach, dworcach i peronach, które umożliwiają płatność kartą za 

bilety; 

 kasowniki zamontowane w autobusach i trolejbusach, które pozwalają płacić 

zbliżeniowo; 

 zsynchronizowanie rozkładu jazdy autobusów z sygnalizacją świetlną - autobusy linii 

A4 . 

Inteligentne systemy transportowe stosowane w Gliwicach są jednymi                                           

z najnowocześniejszych w Polsce. W 2011 r. rozpoczął się pierwszy etap rozbudowy systemu 

detekcji na terenie miasta oraz modernizacja wybranych sygnalizacji świetlnych. Projekt ma 

na celu zwiększyć przepustowość miejskich dróg poprzez wdrożenie automatyczno-

dynamicznego systemu zarządzania ruchem. W pierwszym etapie pracowano nad 15 

skrzyżowaniami, gdzie umieszczono urządzania pomiaru ruchu i zmodernizowano 

eksploatowane na tych skrzyżowaniach sygnalizacje świetlne. Wdrożono także specjalny 

automatyczny system zbierania danych o przemieszczających się pojazdach i utworzono 

aplikację, która udostępnia je w trybie online. W 2014 r. rozpoczął się drugi etap projektu.  

Na ten moment inteligentny system obejmuje prawie 60 głównych skrzyżowań. 

Sygnalizacje świetlne wyposażono w obrotowe kamery, które są zintegrowane z miejskim 

monitoringiem i można nimi sterować z siedziby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. 

Skrzyżowania są monitorowane, aby w razie kolizji analitycy ruchu mogli szybko wysłać 

odpowiednie służby do pomocy poszkodowanym, a kierowcy uniknęli paraliżu 

komunikacyjnego. System pozwala określić, gdzie jest największy ruch, aby wydłużyć tam 

działanie zielonego światła i zniwelować zakorkowanie. W kluczowych punktach miasta 

ustawiono tablice zmiennej treści, które wyświetlają krótkie komunikaty i informują                         

o zakłóceniach ruchu, opóźnieniach i remontach. Pozwala to na szybką reakcję kierowcy                  

i błyskawiczne dostosowanie się do aktualnych warunków na drogach (Kędziora, and 

Mikulski, 2011). Serce systemu stanowi Centrum Sterowania Ruchem, które zostało 

wyposażone w nowoczesną aparaturę zbierającą i magazynującą dane, serwery i stanowiska 

operatorskie. Rozbudowano także system punktów pomiaru ruchu oraz identyfikacji 

pojazdów przy wykorzystaniu kamer wideo-detekcji, które liczą przejeżdżające pojazdy, 

decydują o długości przydzielanych świateł i reagują na przyciski dotykowe przy maszcie 

sygnalizatora, z których korzystają piesi. Pojazdy służb ratowniczych i pojazdy komunikacji 
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zbiorowej wyposażono w specjalne czujniki, dla których nadano priorytet zielonego światła. 

System dokładnie namierza pozycję pojazdu i dopasowuje długość danego światła aby 

umożliwić bezpieczne opuszczenie skrzyżowania. Dodatkowo dla wszystkich użytkowników 

dróg jest nadawany w tym czasie kolor czerwony, co usprawnia przejazd i zapobiega 

kolizjom. Kolejnym krokiem było wprowadzenie systemu informowania kierowców                       

za pomocą mobilnej aplikacji o natężeniu ruchu na danym odcinku drogi, utrudnieniach, 

aktualnych warunkach atmosferycznych, wolnych miejscach parkingowych, lokalizacji 

autobusów. Na wlotach do miast stosowany jest system preselekcyjny ważenia pojazdów, 

który dokonuje wstępnych pomiarów i wskazuje inspektorom transportu drogowego pojazdy 

przeładowane. Pomaga on ograniczyć degradację nawierzchni i poprawić bezpieczeństwo                       

na drogach (Inteligentny, 2020). 

Modernizacja skrzyżowań objęła umieszczenie sygnałów akustycznych przy przejściach 

dla pieszych, wykonanie specjalnej infrastruktury koniecznej do wysyłania i przetwarzania 

danych, montaż czujników, wymianę masztów i starych sygnalizatorów, zainstalowanie 

kamer i detektorów pojazdów, montaż przycisków dla pieszych. Dzięki tym usprawnieniom 

mieszkańcy miasta mogą bezpiecznie i sprawnie poruszać się po mieście. W dowolnym 

momencie mogą także skorzystać z aplikacji ITS Gliwice i sprawdzić wszystkie informacje                 

o sytuacji na drogach, a także wybrać najkrótszą trasę do miejsca docelowego (Hirnyk, 2019). 

6. Wpływ ITS na Smart City 

Rozwój transportu drogowego spowodowany jest rosnącymi wymaganiami jego 

użytkowników w kwestii mobilności. Zwiększa się natężenie ruchu, narasta liczba 

wypadków, pogarszają się warunki parkowania, wydłuża się czas oczekiwania kierowców na 

wlotach do miast, coraz bardziej zanieczyszczane jest środowisko naturalne. Te negatywne 

skutki obniżają jakość życia mieszkańców danego miasta. Wprowadzenie inteligentnych 

systemów transportowych pozwala wyeliminować lub w pewnym stopniu poprawić                         

te elementy, a poprzez integrowanie nowych technologii z istniejącą infrastrukturą 

zarządzanie ruchem drogowym jest bardziej efektywnie i skutecznie.  

Z zastosowania ITS płynie wiele korzyści, najbardziej wymierne z nich przedstawiono 

poniżej. 

 Zwiększenie przepustowości i wydajności ulic: inteligentne systemy przekazują 

dokładne informacje o zatorach na drogach. Zlokalizowanie ich pozwala zwiększyć 

wydajność sieci transportowych oraz rozszerzyć wykorzystanie infrastruktury drogowej       

w przedziale od 15 do 30% (Nowacki, et al., 2012). Skraca się okres postojów pojazdów, 

łatwiej o znalezienie miejsca parkingowego, liczba wypadków jest coraz mniejsza, 

zmniejsza się prawdopodobieństwo opóźnień na drodze. W Gliwicach po wdrożeniu 
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systemu viaAUTO czas oczekiwania na bramkach skrócił się trzykrotnie. Wydano 10 tys. 

pilotów do otwierania bramek – bramki wykrywają sygnał z urządzenia i automatycznie 

się podnoszą. W 2015 r. średni czas postoju wynosił 34 min, a obecnie jest to tylko 12 

minut. Liczba wydawanych biletów spadła do nawet 30% w czasie weekendów 

(Derewienko, 2016).  

 Poprawa bezpieczeństwa: korzystanie z inteligentnych systemów powoduje skrócenie 

czasu reagowania na wypadki drogowe – pomoc dla potrzebujących nadchodzi szybciej. 

Dodatkowo liczba wypadków zmniejsza się do około 10-30% (Wydro, 2008). Inteligentne 

drogi dają możliwość zarządzania prędkością oraz czasem reakcji użytkowników 

pojazdów, a także monitorują kierowcę, jego pojazd i wszystkich pasażerów.                          

Przed wprowadzeniem ITS na drogach wojewódzkich notowano spore liczby kolizji               

i wypadków. Po wdrożeniu inteligentnych systemów liczba kolizji zanotowała spadek                 

o 42%, a wypadków o 58% (Kozerska, and Konopka, 2018). Na trasie z Zakopanego                 

do Krakowa, która objęta jest Systemem Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego, 

nastąpiła redukcja liczby wypadków o 58%, kolizji o 42% oraz ilości ofiar rannych o 45% 

i liczby ofiar śmiertelnych o 42%. (Selwon, and Roman, 2017). 

 Poprawienie stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji spalin:  

zmniejszanie natężenia ruchu zwiększa redukcję emisji szkodliwych spalin. Do miast 

wprowadza się systemy związane z eko-transportem np. tablice informujące o jakości 

powietrza. Specjalne czujniki zajmują się monitorowaniem skażenia i w razie potrzeby 

ograniczają podróżowanie w miejscach, gdzie poziom zanieczyszczeń przekracza normę. 

Z wyliczeń analityków emisja spalin na Górnym Śląsku spadła o 30-50% (Migdoł-Rogóż, 

2014). 

 Poprawa komfortu podróży: poziom komfortu podróży rośnie wraz ze wzrostem jej 

niezawodności i szybkości. Korzystanie z systemów inteligentnej drogi pozwala kierowcy 

błyskawiczne reagować w przypadku opóźnień na trasie. Otrzymuje on informacje                     

o prognozowanym czasie podróży, ostrzeżenia o zagrożeniach oraz propozycje zmiany 

trasy. W pojazdach publicznego transportu  montuje się narzędzia, które współpracują                

z mobilnymi aplikacjami i na bieżąco wysyłają do pasażerów komunikaty o czasie 

przyjazdu na przystanek i ewentualnych opóźnieniach w kursowaniu. Właściwa 

eksploatacja dróg oraz kontrola obciążenia pojazdów ciężarowych zapewniają większą 

trwałość nawierzchni oraz jej optymalne wykorzystanie. W Gliwicach zastosowanie ITS 

przyniosło spadek czasu podróży i zużycia energii o 45-70%. W Trójmieście wdrożenie 

systemu SCATS przyniosło poprawę ruchu i skrócenie o 12% przejazdu samochodem 

osobowym i o 18,5% transportem zbiorowym (Krukowski, and Oskarbski, 2014). 

 Zmniejszenie kosztów zarządzania taborem drogowym: monitorowanie pojazdów oraz 

ich zapełnienia pozwala zapewnić ten sam  poziom obsługi pasażerów, jednocześnie 

angażując do tego mniej środków transportu i pracowników. ITS zapewniają pełną 

kontrolę parametrów eksploatacyjnych, czasu pracy kierowców, zużycia palia                       
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oraz posiadanie jednolitej floty. Generują również informacje o najbardziej optymalnych 

momentach do organizacji obsługi oraz napraw. 

 Lepsze zarządzanie potrzebami podróżnych: dotyczy m.in. dziedzin takich jak: 

parkowanie, uiszczanie opłat w transporcie publicznym oraz kierowanie wjazdem                     

na określony obszar. Inteligentne systemy i nowe technologie  sprawdzają się szczególnie 

w zatłoczonych miastach i stają się sporym udogodnieniem dla osób podróżujących, 

ponieważ przekazują im dokładne informacje o kolejnych etapach podróży np. 

opóźnieniach, problemach z przepustowością, wypadkach drogowych, możliwościach 

przesiadki. Pozwalają też na uzyskiwanie informacji online (Mysłowski, 2015). Podróżny 

ma możliwość wybrania najbardziej optymalnej trasy, wybrania pośrednich przystanków, 

obliczenia czasu podróży, ominięcia odcinków drogi, gdzie występuje większe natężenie 

ruchu. 

Można powiedzieć, że zastosowanie ITS w infrastrukturze miast ma wyłącznie pozytywny 

wpływ. Na początku trzeba liczyć się ze sporymi nakładami, a nawet koniecznością 

dofinansowania ze strony różnych organizacji bądź Unii Europejskiej, ale jest to wydatek, 

który z czasem przynosi wiele korzyści dla środowiska, kierowców i mobilności miast. 

7. Wnioski 

Inteligentne systemy transportowe są ważnym elementem Smart City i maja znaczący 

wpływ na dynamikę jego rozwoju. Pomagają w dużym stopniu usprawnić transport ludzi                 

i przepływ towarów. Ich zastosowanie w miejskiej infrastrukturze przynosi wiele znaczących 

korzyści, których beneficjentami są przede wszystkim kierowcy. Wymagają mniejszych 

nakładów niż przebudowa infrastruktury drogowej, a dają podobne efekty w kwestii 

ekonomii, bezpieczeństwa i zarządzania. Dostarczają także wielu informacji, dzięki którym 

można zwiększyć komfort podróżowania poprzez zredukowanie korków i zapewnienie 

płynności ruchu, informowanie kierowców na bieżąco o utrudnieniach na drogach, skuteczne 

reagowanie w sytuacjach zagrożenia i zapewnienie bezpieczeństwa. 

Można wnioskować, że każde miasto, które ma na celu nieustanny rozwój i poprawę 

jakości życia swoich mieszkańców powinno skupić się na wprowadzaniu do infrastruktury 

inteligentnych narzędzi pomiarowych oraz udogodnień dla pasażerów i kierowców. 

Przyczyniają się one do podniesienia atrakcyjności komunikacyjnej miasta i dają wymierne 

korzyści w wielu strefach. Odpowiednia implementacja, zapewnienie kompatybilności                     

i łączenie systemów mogą zwiększyć dokładność uzyskiwanych pomiarów. Przykład Gliwic 

ukazuje, że stosowane systemy nie muszą być skomplikowane, aby znacząco wpłynąć                        

na wzrost standardu życia mieszkańców Smart City. 
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