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Streszczenie: Stan bezpieczeństwa w transporcie zależy od wielu czynników, m.in. od stanu in-
frastruktury, stanu środków transportu, regulacji prawnych, programów społecznych. Bezpie-
czeństwo w transporcie pasażerskim jest kluczową kwestią poruszaną zarówno w regulacjach 
krajowych, jak i unijnych. Współcześnie przedsiębiorstwa transportowe wdrażają rozwiązania 
technologiczne w ramach podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. Szczególnym przypadkiem 
przedsiębiorstw transportowych, także pod względem bezpieczeństwa, są przedsiębiorstwa 
komunikacji miejskiej. Główny problem opracowania, zdefiniowany jako rozwiązania techno-
logiczne w komunikacji miejskiej w kontekście zwiększenia bezpieczeństwa przewozu osób, 
przedstawiony jest na praktycznych przykładach komunikacji miejskiej z Krakowa, Rzeszowa, 
Gdyni oraz systemu bezpieczeństwa stosowanego w całym kraju. 

Słowa kluczowe: komunikacja miejska, publiczny transport, bezpieczeństwo, technologie, 
czwarta rewolucja przemysłowa

Abstract: Safety in transport is a  key issue raised in both national and EU regulations. 
Transport companies are implementing technological solutions as part of raising the level of 
safety. The article cites the cases of technological applications that increase safety in public 
transport in Poland.

Keywords: public transport, safety, safety in transport, technologies, fourth industrial re-
volution 

Wstęp

Współcześnie nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja czy Internet Rze-
czy, nie są już wyłącznie domeną przedsiębiorstw branży IT, lecz wszystkich przed-
siębiorstw działających na konkurencyjnym rynku. Stosowane innowacje technolo-
giczne mogą przełożyć się na efektywne zarządzanie czasem, zmniejszenie kosztów 
produkcji a także poprawę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, np. pracowników, 
całego przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia. 

Stan bezpieczeństwa w transporcie zależy od wielu uwarunkowań i podmiotów 
odpowiedzialnych. Jest efektem działań podejmowanych przez organy państwa, in-
stytucje naukowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, przede wszystkim 
branży TSL, media oraz przez osoby prywatne1. Poziom bezpieczeństwa transportu 
determinują: czynnik ludzki2, środek transportu oraz otoczenie, np. infrastruktura, 
normy prawne3. Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie jest możliwa po-

1  M. Płachecka, Efekty działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie publicznym w Polsce, 
„Autobusy Bezpieczeństwo i Ekologia” 2016, nr 10, s. 20.
2  L. Nicoletti, A. Padovano, Human factors in occupational health and safety 4.0: a cross-sectional 
correlation study of workload, stress and outcomes of an industrial emergency response, “Interna-
tional Journal of Simulation and Process Modelling” 2019, Vol. 14, No. 2, s. 180.
3  Inny podział zawarty został w artykule Bezpieczeństwo w polskim transporcie, https://www.logistyka.
net.pl/aktualnosci/transport-i-spedycja/item/88002-bezpieczenstwo-w-polskim-transporcie [dostęp: 
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przez podnoszenie jakości tych trzech podsystemów, z jednoczesną optymalizacją 
wzajemnych powiązań między nimi4. 

Celem artykułu jest zidentyfikowanie i przedstawienie rozwiązań technologicznych 
wykorzystywanych w komunikacji miejskiej do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. 

1. Problemy związane z bezpieczeństwem 
w transporcie drogowym i komunikacji miejskiej

Najniebezpieczniejszą i  zarazem najbardziej kosztowną społecznie gałęzią 
transportu jest transport drogowy, co pokazuje wysoka śmiertelność na drogach. 
Stan bezpieczeństwa na drogach, odzwierciedlany stanem infrastruktury oraz licz-
bą wypadków na drogach, dotyczy zatem nie tylko transportu drogowego, ale rów-
nież komunikacji miejskiej. Wyzwaniem dla infrastruktury drogowej w  zakresie 
poprawy bezpieczeństwa jest rozbudowa oraz zapewnienie odpowiednich środków 
na utrzymanie we właściwym stanie technicznym już wybudowanej infrastruktury5. 
Optymalizacja procesu zarządzania istniejącą siecią drogową opiera się na corocz-
nym badaniu stanu infrastruktury i ustalaniu przez GDDKiA, które odcinki wyma-
gają pilnej interwencji, a następnie, w ramach dostępnych środków finansowych, 
dokonanie niezbędnych prac w celu poprawy standardu ich użytkowania oraz pod-
niesienia poziomu bezpieczeństwa6. 

Zgodnie z danymi Raportu KGP (Komenda Główna Policji) najczęstszym po-
wodem wypadków na drogach jest prędkość kierowców. W 2018 r. najwięcej wy-
padków odnotowano w terenie zabudowanym, a najbardziej tragiczne w skutkach 
były te, do których doszło na drogach poza miastem, gdzie kierowcy jeżdżą znacznie 
szybciej – z tej przyczyny kierujący spowodowali 6100 wypadków, w których zginę-
ło 745 osób. Z danych KGP wynika, że w 2018 r. w wypadkach drogowych zginęło 
238 motocyklistów, a liczba rannych to 2459 przypadków (o 428 więcej niż w 2017 
r.). Liczba wypadków z udziałem rowerzystów również się zwiększyła – w 2018 r. 
zginęło 284 osoby (wzrost o prawie 30% w stosunku do 2017 r.)7. 

W styczniu 2020 roku weszły w życie nowe unijne regulacje, które mają na celu 
zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych. Zgodnie z „Wizją Zero” do 2050 
roku liczba śmiertelnych ofiar oraz poważnych obrażeń w wyniku wypadków dro-

4.02.2020], zgodnie z którym „na bezpieczeństwo w transporcie składają się trzy elementy: czynnik 
ludzki, procedury i technologie. Pod pojęciem technologii należy rozumieć zarówno infrastrukturę, 
jak i wszelkie technologie wspomagające bezpieczeństwo”.
4  Z. Zamiar, Bezpieczeństwo i ryzyko w transporcie, „Logistyka” 2015, 4, s. 6984.
5  B. Graczyk, R. Polasik, Wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu drogowego, Czaso-
pismo naukowo-techniczne „Postępy w inżynierii mechanicznej” 2016, nr 7(4), s. 6.
6  J. Targosz, J. Wiederek, Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce, „Autobusy. Efektywność Transpor-
tu” 2019, nr 1-2, s. 416.
7  Raport pt. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 r., 
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, s. 11-12. 
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gowych ma się zbliżyć do zera8. Inicjatywa „Wizja Zero” dotyczy przede wszystkim 
rozwiązań wprowadzenia w miastach specjalnych stref z dopuszczalną maksymalną 
prędkością 30 km/h. Wyniki badań wskazują, że zderzenie pieszego lub rowerzysty 
z pojazdem jadącym z prędkością 30 km/h daje 90% szans na przeżycie, podczas 
gdy przy 70 km/h szanse wynoszą jedynie 5%9.

2. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej

Zgodnie z przepisami od 2022 roku wszystkie nowe modele pojazdów wpro-
wadzone na unijny rynek będą wyposażone w zaawansowane systemy bezpieczeń-
stwa. Szczególne wymogi będą dotyczyć samochodów ciężarowych i  autobusów. 
Głównym ich celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez poprawę 
bezpośredniej widoczności kierowców i  usunięcie martwych pól oraz systemy 
z przodu i boku pojazdu wykrywające użytkowników dróg szczególnie narażonych 
na wypadki i ostrzeganie o nich, zwłaszcza przy skręcaniu. Badania pokazują, że 
to właśnie przy skręcie, gdy kierowcy ciężarówek i autobusów nie widzą pieszych 
czy rowerzystów, często dochodzi do wypadków. Komisja Europejska szacuje, że do 
2038 roku wprowadzenie tych innowacji pomoże ocalić życie ponad 25 tys. ludzi 
i zapobiec poważnym obrażeniom u co najmniej 140 tys. osób10.

Wprowadzanie nowych technologii w  przedsiębiorstwach transportowych, 
zwłaszcza transportu drogowego i komunikacji miejskiej, należy traktować jako na-
turalne następstwo założonych wymogów i norm bezpieczeństwa. Ideę zwiększania 
bezpieczeństwa poprzez stosowanie najnowszych technologii odzwierciedla czwar-
ta rewolucja przemysłowa. Idea Przemysł 4.0.11 jest koncepcją odnoszącą się do re-
wolucji przemysłowej w związku z wykorzystywaniem automatyzacji, przetwarzania 
i wymiany danych oraz technik wytwórczych. Czwarta rewolucja przemysłowa polega 
na cyfrowej integracji systemów produkcyjnych oraz tworzeniu sterowanych cyfrowo 
sieci autonomicznych maszyn i czujników, służy także do porozumiewania się z nad-
zorującymi ich pracę ludźmi. Czwarta rewolucja przemysłowa skupia się zatem na 
autonomicznym przetwarzaniu i przesyłaniu informacji niezbędnych do produkcji. 

W utrzymaniu bezpieczeństwa mogą pomóc narzędzia służące egzekwowaniu 
przepisów ruchu drogowego, technologie do śledzenia prędkości, programy infor-

8  Bezpieczeństwo ruchu drogowego: Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie no-
wych przepisów UE ratujących życie, Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z  26 marca 2019 r., 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_19_1793 [dostęp: 25.01.2020].
9  https://wyborcza.pl/7,75968,25398327,na-piratow-potrzebny-jest-bat-a-nie-kampanie-edukacyj-
ne-polemika.html [dostęp: 29.01.2020].
10  https://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/1446994,nowe-auta-systemy-bezpieczenstwa-
przepisy-ue-2022.html [dostęp: 2.02.2020].
11  B. Gajdzik, S. Grabowska, Directions of development of metallurgical enterprises in the era of Industry 
4.0, Scientific Quarterly, “Organization and Management” 2019, Vol. 2, No. 46, s. 20.
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mujące o  zatorach w  czasie rzeczywistym oraz sugerowania alternatywnych tras, 
programy monitorujące infrastrukturę transportu miejskiego, a  także programy 
i akcje mające wymiar edukacyjny. Coraz większą wagę przywiązuje się do uświada-
miania i edukowania w ramach akcji organizowanych m.in. przez policję, np. „Bez-
pieczne wakacje” i „Kręci mnie bezpieczeństwo w… wakacje” (ogólnopolskie akcje 
zainicjowane przez MSWiA w 2018 roku, organizowane na rzecz bezpieczeństwa 
w różnych obszarach12). Realizacja głównego celu obydwu akcji (ograniczenia licz-
by wypadków drogowych przez zapobieganie zachowaniom, które mogą stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa osób podróżujących) możliwa była dzięki kontro-
lom bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej i samochodowej oraz na 
dworcach autobusowych.

3. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej 
w Polsce – studium przypadków

Uświadamianie społeczeństwa powinno być jednak uzupełniane działaniami 
prewencyjnymi, monitorującymi sytuację na drogach, przystankach, w  samych 
pojazdach oraz danych dotyczących kierowców. Zastosowanie technologii podno-
szącej bezpieczeństwo w transporcie miejskim przedstawione zostało na czterech 
przypadkach:

1. Sprawdzanie trzeźwości kierowców w PKA Gdynia – poprawa bezpieczeń-
stwa na drogach dzięki wprowadzeniu systemu monitorującego trzeźwość kierow-
ców przy każdym odpaleniu silnika.

2. Inteligentne przystanki w Rzeszowie – poprawa bezpieczeństwa na przy-
stankach autobusowych dzięki wprowadzeniu systemu ISMP.

3. Stan techniczny pojazdów w przewozie dzieci i młodzieży na terenie całego 
kraju – poprawa bezpieczeństwa przewozu dzieci i młodzieży poprzez wprowadze-
nie portalu monitorującego stan techniczny pojazdów CEPiK (Centralna Ewiden-
cja Pojazdów i Kierowców).

4. Autonomiczny tramwaj w  Krakowie – projekt, który daje możliwość 
usprawnienia komunikacji oraz poprawy bezpieczeństwa poprzez wdrożenie kom-
puterowego systemu z nadajnikami GPS.

Przypadek 1. Sprawdzanie trzeźwości kierowców w PKA Gdynia
Opis problemu: W 2018 roku na terenie całego kraju policja zatrzymała prawie 

105 tys. nietrzeźwych kierowców. 176 z nich spowodowało wypadki na Pomorzu – 
zginęło w nich 16 osób, a 207 zostało rannych. Walka z nietrzeźwymi kierowcami jest 

12  http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/142091,Kampania-MSWiA-Kreci-mnie-bezpieczenstwo.
html [dostęp: 10.02.2020].
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jednym z kluczowych obszarów działania policji w ramach poprawy bezpieczeństwa 
na drogach. Monitoring trzeźwości kierowców autobusów jest także egzekwowany 
przez organizatorów i operatorów transportu.

zastosowane technologie: system monitorowania trzeźwości kierowców z każ-
dym odpaleniem silnika oraz system automatycznego gaszenia w razie pożaru

Gdyński operator transportu od lat inwestuje w ulepszanie taboru. Dotychczas 
były to inwestycje dotyczące wpływu na środowisko, czyli spełniania najnowszych 
norm emisyjnych. Poprawa innowacyjności pojazdów to także wykorzystywane 
systemy bezpieczeństwa, m.in. monitoring w pojazdach (obrazowy, bez dźwięku), 
monitorowanie trzeźwości kierowców z  każdym odpaleniem silnika oraz system 
automatycznego gaszenia w  razie pożaru13. W  kontekście przytoczonych danych 
z wypadkami z udziałem nietrzeźwych kierowców, wdrożenie systemu monitoro-
wania trzeźwości kierowców z każdorazowym odpaleniem silnika (przerwa powy-
żej 15 minut) zwiększa bezpieczeństwo pasażerów oraz wszystkich uczestników ru-
chu drogowego, w tym oczekujących na przystankach.

Przypadek 2. Inteligentne przystanki w Rzeszowie 
Opis problemu: korzystanie z  miejskiej infrastruktury przystankowej przez nie-

uprawnione pojazdy, a tym samym narażenie na straty finansowe ZTM w Rzeszowie, 
zakłócenia w przepływie pojazdów oraz narażenie na niebezpieczeństwo korzystają-
cych z przystanków autobusowych.

zastosowane technologie: ISMP – Inteligentny System Monitoringu Przystanków14

ZTM w Rzeszowie jest jednostką odpowiedzialną za funkcjonowanie komuni-
kacji publicznej na terenie miasta. ZTM jest zarządcą infrastruktury, tym samym 
ponosi koszty związane z  utrzymaniem przystanków oraz jest zobowiązany do 
zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z nich pasażerom. W ramach projek-
tu ISMP w 2018 roku system został zainstalowany w 47 przystankach na terenie 
Rzeszowa. Jest on zintegrowany z  funkcjonującym w  tym mieście od 2015 roku 
systemem elektronicznej informacji pasażerskiej. Inteligentny monitoring wizyjny 
pozwala za pomocą m.in. kamer ANPR na automatyczne rozpoznawanie tablic re-
jestracyjnych, monitorowanie czasu postoju, wielkości i  rodzaju pojazdu, a  także 
powierzchni, jaką zajmuje autobus. Następnie dane z  serwerów lokalnych są fil-
trowane w  centralnym systemie i  generują gotowy raport o  pojazdach, które za-
trzymały się na przystankach. ZTM na tej podstawie może żądać zapłaty od prze-
woźników, którzy skorzystali z  infrastruktury miejskiej w sposób nieuprawniony. 

13  Informacje uzyskane podczas wywiadu bezpośredniego z przedstawicielem spółki.
14  https://www.assecods.pl/wp-content/uploads/2019/07/Inteligentne-Przystanki-w-Rzeszowie_Ca-
se-Study_1.pdf [dostęp: 11.02.2020].
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Za nieuprawnione zatrzymanie uznaje się autobusy i inne pojazdy nieposiadające 
zgody zarządcy na korzystanie z tej infrastruktury. System pozwala na monitoring 
i identyfikację wszystkich przewoźników korzystających z miejskiej infrastruktury 
przystankowej, usprawnienie przepływu pojazdów, a także poprawę bezpieczeństwa 
na przystankach.

Przypadek 3. Stan techniczny pojazdów w przewozie dzieci i młodzieży na 
terenie całego kraju

Opis problemu: Propagowanie idei bezpieczeństwa w ruchu drogowym w akcjach 
i  kampaniach społecznych we współdziałaniu z  policją ma na celu uświadamianie 
i zapobieganie wypadkom, a także kontrolę stanu technicznego autobusów, autokarów 
i pojazdów przewożących dzieci i młodzież. 

zastosowane technologie: portal CEPIK służy do sprawdzania stanu technicz-
nego autobusu na podstawie numeru rejestracyjnego na stronie: https://bezpiecz-
nyautobus.gov.pl/

„Bezpieczny Autobus” to usługa świadczona przez Ministerstwo Cyfryzacji, któ-
ra pozwala sprawdzić podstawowe dane na temat autobusu lub autokaru. Na por-
talu https://bezpiecznyautobus.gov.pl znaleźć można informacje dotyczące danych 
o badaniu technicznym pojazdu, danych technicznych pojazdu, a także informacje 
o  polisie OC. Portal daje możliwość sprawdzenia technicznego pojazdu, którym 
przemieszczać się będą dzieci i  młodzież. Otrzymany raport można łatwo zapi-
sać i wydrukować. Informacje o autobusie można otrzymać całkowicie bezpłatnie. 
Dane pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jest to rejestr prowadzony przez 
Ministra Cyfryzacji na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym15.

Przypadek 4. Autonomiczny tramwaj w Krakowie
Opis problemu: Jest to jeden z projektów badawczo-rozwojowych, którego celem 

jest usprawnienie działania komunikacji miejskiej oraz podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa. System obejmuje: precyzyjne sterowanie prędkością, sterowanie drzwiami, 
dzwonkiem oraz nadrzędnością sygnałów z pokładu pojazdu, co wpływa na bezpie-
czeństwo jazdy, np. podczas nagłego hamowania. 

zastosowane technologie: komputerowy system z nadajnikami GPS umożliwia-
jący jazdę tramwaju bez motorniczego, wdrożony w tramwaju 126N Nevelo 

W styczniu 2020 r. w Krakowie odbyły się testy tramwaju poruszającego się w try-
bie autonomicznym16. Wyprodukowany przez Newag pojazd typu 126N Nevelo odbył 

15  https://bezpiecznyautobus.gov.pl/o-usludze [dostęp: 10.02.2020].
16  https://www.forbes.pl/technologie/test-tramwaju-autonomicznego-newag-nevelo-w-krakowie/wr6jkjg [do-
stęp: 29.01.2020].
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specjalny nocny kurs w Krakowie. Komputerowy system z nadajnikami GPS, umoż-
liwiający jazdę tramwaju bez motorniczego, nie wymagał budowy nowego pojazdu, 
lecz został podłączony do istniejącego tramwaju 126N Nevelo wyprodukowanego 
przez Newag. Podczas pokazowego przejazdu to komputer decydował m.in. o: rusza-
niu z  przystanku, zachowaniu prędkości, otwieraniu drzwi, uruchomieniu sygnału 
ostrzegawczego przed ruszeniem, potrzebie włączenia sygnałów z pokładu pojazdu, 
np. hamulca bezpieczeństwa. System na podstawie nawigacji satelitarnej oraz pomia-
ru przebiegu drogi pozwala na automatyczne zatrzymywanie i  ruszanie tramwaju 
z przystanków, a także reaguje na ograniczenia prędkości i izolatory sekcyjne. Projekt 
wdrożenia systemu autonomicznych tramwajów może usprawnić jazdę tramwajem, 
a  także zwiększyć bezpieczeństwo zarówno pasażerów, jak i  innych użytkowników 
infrastruktury (automatyczne zatrzymanie na przystankach).

Podsumowanie

Atrakcyjność transportu publicznego podyktowana jest ekonomicznością, ekologią, 
a  także względami bezpieczeństwa. Transport publiczny pozostaje jednym z  najbez-
pieczniejszych sposobów podróżowania i traktowany jest, jak stwierdzono w strategii 
UITP, jako podstawa nowoczesnego społeczeństwa. Zapewnienie bezpieczeństwa po-
winno być postrzegane jako istotny element obsługi pasażerów, opierający się równo-
miernie na udziale pracowników, technologii i procedur – po to, aby zmniejszyć liczbę 
wypadków w komunikacji miejskiej. Główne problemy związane z bezpieczeństwem 
w komunikacji miejskiej dotyczą stanu infrastruktury oraz liczby wypadków na dro-
gach. Odpowiedzią na wyzwania transportu drogowego i komunikacji miejskiej w za-
kresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa są wdrażane nowoczesne technologie. 

W opracowaniu przedstawione zostały cztery przykłady, z czego trzy dotyczą kon-
kretnych miast, a jeden systemu monitorowania możliwego do zastosowania w całym 
kraju. Poprawa bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej to m.in. system monitorowa-
nia trzeźwości kierowców, stanu technicznego autobusów i autokarów, zajezdni autobu-
sowych i tramwajowych, a także wdrażanie autonomicznych środków transportu. 
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