
Zastosowanie narzędzi 

ITS w zarządzaniu 

komunikacją miejską 



Centrum Zarządzania 

Transportem Publicznym  

 ściana wizyjna; 

 2 stanowiska 
robocze; 

 w tym 1 stanowisko 
wyposażone w 
konsolę do obsługi 
kamer CCTV; 

 ploter; 

 zestaw testowy 
(autokomputer, 
tablice wewnętrzne 
z pojazdów). 



Urządzenia dostarczone w ramach 

projektu ITS  

 168 biletomatów mobilnych w 

autobusach i tramwajach 

 37 biletomatów stacjonarnych 



Wszystkie pojazdy (198 szt.) zostały wyposażone w wyświetlacze wewnętrzne: 

 Podsufitowe (monitor 22”); 



 Boczne (monitor 38”); 



 Autokomputer SRG-6000 



 Kasowniki KRG-6  Kasowniki KRG-8 



 Przystankowe tablice 

elektroniczne (77 szt.) z 

dynamiczną informacją 

rozkładową wyposażone w 

głosowy system informacji o 

najbliższych odjazdach 

aktywowany przyciskiem na słupie 

tablicy lub pilotem (w ramach 

projektu dostarczonych zostało 

250 pilotów, które otrzymały 

osoby niewidome i niedowidzące) 

 

 



System Informacji Pasażerskiej 

www.sip.zdzit.olsztyn.eu 



Aplikacja mobilna „MyBUS” 



Kamery monitoringu miejskiego 

 77 kamer przystankowych  Około 450 kamer na 87 skrzyżowaniach 



System MUNICOM PREMIUM 

 podstawowym 

narzędziem pracy 

Dyspozytora CZTP 

jest system 

MUNICOM PREMIUM; 

 w skład którego 

wchodzą 

następujące moduły: 



Moduł Dyspozytora 



Mapa CNR 

 

 Pojazdy prezentowane na mapie są szczegółowo opisane za pomocą kolorowych 

etykiet; 

 Bezpośrednio z poziomu mapy CNR Dyspozytor może wykonać szereg czynności 

takich jak: nawiązanie połączenia głosowego z kierowcą lub przedziałem 

pasażerskim, wysłanie wiadomości SMS do pojazdu lub grupy pojazdów, wyświetlić 

trasę, prognozowany czas dojazdu na przystanek, a także wyświetlić obraz z 

kamer zainstalowanych w pojeździe, który jest transmitowany ONLINE 

 



Monitoring ONLINE z pojazdu 



Filtrowanie pojazdów 

 

 

 

 

 

 



Sposoby prezentacji danych 

w module Dyspozytora 

 dane oraz aktualne położenie 

pojazdów mogą być prezentowane 

na różne sposoby w zależności od 

sytuacji oraz potrzeb Dyspozytora; 

 oprócz standardowego widoku 

mapy system pozwala na 

prezentację tabelaryczną 

pojazdów; 

 oraz drabinkową – szczególnie 

przydatną przy konieczności 

wprowadzenia tzw. Trybu 

sterowania ręcznego przez 

Dyspozytora. 



Podmiana rozkładu jazdy 

i modyfikacja trasy 

 Łatwy w obsłudze oraz intuicyjny interfejs graficzny pozwala na 

wprowadzanie przez Dyspozytora doraźnych zmian (nie ujętych w rozkładzie 

jazdy) np. na czas kolizji, bądź innych zdarzeń losowych. 



Raporty jazdy i dane historyczne 



Diagnostyka pojazdów 

Moduł Dyspozytora 

pozwala także na 

diagnostykę urządzeń 

zainstalowanych w 

pojeździe, takich jak 

kasowniki, 

autokomputer, 

tablice boczne 

wewnętrzne i 

podsufitowe. 



Pozostałe funkcje modułu 

Dyspozytora 

 Zarządzanie komunikatami 

wyświetlanymi na tablicach TIP 

 Wysyłanie komunikatów na tablice 

wewnątrz pojazdów 

 Wygłaszanie komunikatów głosowych w przedziale pasażerskim 



Pozostałe funkcjonalności 

systemu MUNICOM PREMIUM 

 Moduł analiz: 

 punktualności; 

 średnich czasów 

przejazdu między 

przystankami; 

 punktualności odjazdów 

pojedynczego kursu. 

 

 Moduł rozliczenia przewoźników, w tym 

generowanie wydruków: 

 wskaźnika realizacji planu 

wozokilometrów; 

 niepoprawnej podmiany taboru; 

 wskaźnika punktualności; 

 odjazdów przyspieszonych i 

opóźnionych. 



Korzyści wynikające z 

zastosowania narzędzi ITS w 

komunikacji miejskiej 

 Pasażer: 

 zwiększenie punktualności 

pojazdów poprzez nadanie 

priorytetu; 

 poprawa dostępu do 

informacji o bieżącym 

funkcjonowaniu 

komunikacji miejskiej: 

 w pojeździe, 

 na przystanku, 

 on-line. 

 

 Organizator transportu: 

 zwiększenie jakości komunikacji 

miejskiej jako produktu; 

 możliwość kompleksowego zarządzania 

transportem z jednego miejsca przy 

użyciu jednego systemu; 

 skuteczne rozliczanie operatorów z 

wywiązywania się z zapisów umów 

przewozowych; 

 usprawnienie „komunikacji” z pasażerem 

oraz pojazdami. 
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