
Infrastruktura drogowa XXI wieku 

– cyfryzacja procesów zarządzania 

i utrzymania sygnalizacji świetlnej

IV KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2022



Dzięki cyfryzacji wdrażanych rozwiązań umożliwiamy Zarządcom 

Dróg na pozyskiwanie danych z systemów, które następnie mogą 

zostać udostępnione jako otwarte dane.

Kim jesteśmy?

Optymalizujemy procesy zarządzania 

infrastrukturą drogową, w tym 

sygnalizacją świetlną, dzięki 

specjalistycznym platformom IT. 

Nasze dedykowane systemy przeznaczone są do:

• monitorowania i nadzorowania 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

• zarządzania utrzymaniem infrastruktury 

technicznej

Wdrażamy rozwiązania 

i urządzenia ITS na 

drogach krajowych 

w całej Polsce.



Wyzwania w utrzymaniu infrastruktury technicznej

koszty pracy specjalistów od sieci i serwerów

koszty budowy oraz rozwoju infrastruktury

konieczność wykonywania aktualizacji oprogramowania

renegocjacje oraz obsługa umów z dostawcami

konieczność obsługi gwarancji

duża liczba urządzeń i zróżnicowanie typów



Rozwiązania chmurowe a tradycyjne

Kiedyś:

1

Przygotowanie 

postępowania

2

Zakup 

serwera

3

Negocjacje umowy 

z operatorem 

4

Konfiguracja 

urządzeń 

5

Zakup licencji na 

oprogramowanie

6

Zatrudnienie/ 

przeszkolenie 

personelu

7

Wznowienie umowy

8

Ponowna 

konfiguracja 

urządzeń

Dziś:
3

Szkolenie on-line z obsługi Otrzymanie dostępu do usługi

2

Postępowanie

1



Zalety rozwiązania chmurowego

1
Możliwość zakupu wraz ze wsparciem 

(obsługa urządzeń, bezpieczeństwo)

2
Brak konieczności negocjacji umowy 

z operatorami telefonii komórkowej

3
Opłata za realnie wykorzystaną przestrzeń chmurową 

(moc obliczeniową, dyskową i transfer danych)

4
Łatwa rozbudowa systemu o kolejne elementy bez konieczność 

rozbudowy serwerowni czy zakupu dodatkowych licencji.



Jesteśmy Partnerem Chmury Krajowej

wdrożenie interoperacyjności 

wdrażanych funkcjonalności 

za pomocą rozwiązań chmurowych

rosnące zainteresowanie miast 

wdrażaniem pojedynczych 

funkcjonalności z systemów ITS

Chmura Krajowa to najbardziej wyspecjalizowany dostawca rozwiązań 

chmurowych na polskim rynku.

ZIR ELDRO jako niezależny dostawca oprogramowania (ISV – Independent 

Software Vendor) realizuje z Chmurą Krajową projekty związane nie tylko 

z cyfrową transformacją w dużych ośrodkach miejskich, ale również 

w miejscowościach średniej i małej wielkości. 

Dlaczego realizacja projektów z Chmurą Krajową?



Dwa obszary, w których cyfrowe narzędzia przyczyniają 

się w branży drogowej i okołodrogowej do:

Cyfryzacja procesów

Zarządzanie 

infrastrukturą

Monitoring 

i utrzymanie 

infrastruktury 

wsparcia bezpieczeństwa

upłynnienia ruchu

optymalizacji kosztów



stacje ważenia 

pojazdów

drogowe stacje 

meteorologiczne 

tablice oraz znaki 

zmiennej treści

oświetlenie 

uliczne 

Urządzenia infrastruktury a cyfryzacja

sterowniki 

sygnalizacji świetlnej

wideodetekcja stacje pomiaru 

ruchu 

monitoring 

wizyjny 

Do procesu cyfryzacji mogą być zaimplementowane urządzenia

infrastruktury drogowej i okołodrogowej:



Automatyczny monitoring infrastruktury

Monitoring manualny 

Monitoring automatyczny 

Ręczna rejestracja zgłoszenia 

na wejściu poprzez otrzymanie 

informacji mailowej, 

SMS-owej lub telefonicznej.

1. Następnie weryfikacja 

zgłoszenia poprzez wysłanie 

ekipy utrzymaniowej na 

miejsce zdarzenia. 

2.

Możliwość zdalnej 

weryfikacji zgłoszeń 

(usuwanie, 

grupowanie).

1. Reakcja na zgłoszenie 

zgodnie z czasem 

przewidzianym

w kontrakcie 

utrzymaniowym (SLA).

2. Wysłanie ekipy 

utrzymaniowej na miejsce 

zdarzenia w przypadku 

braku możliwości zdalnego 

usunięcia awarii.

3.



Wpływ cyfrowych narzędzi na utrzymanie infrastruktury

Dane z kontraktu utrzymaniowego realizowanego dla GDDKiA o/Gdańsk

ponad 90% zgłoszeń 

generowanych przez system

90%

3-krotnie większa 

wykrywalność awarii

3x

2-krotny wzrost liczby 

rejestrowanych zgłoszeń 

2x



Cyfrowe narzędzia – możliwości 

podział zgłoszenia 

na czynności 

podpięcie czynności 

pod zasoby (ludzie, sprzęt)

harmonogram 

prac

weryfikacja oraz 

zamknięcie zgłoszenia 

dedykowane raporty wynikające 

z wymagań zamawiającego 

raportów wynikających 

z przepisów prawa

zestawienia w otwartym formacie 

umożliwiającym pełną analizę



Podmioty wykorzystujące cyfrowe platformy 

do zarządzania, monitoringu i utrzymania

Oddział w Gdańsku

Oddział w Łodzi

Oddział w Katowicach

Zarządy Dróg w miastach:

• Gdańsk

• Gdynia

• Sopot

• Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

• Zarządy Dróg w gminach i powiatach 

województwa pomorskiego



Cyfryzacja infrastruktury a dane

dane dot. stanu infrastruktury miejskiej mogą 

podlegać analizie i ponownemu wykorzystaniu

gromadzi szereg danych z urządzeń 

zintegrowanych w systemie

dane są katalogowane i mogą zostać 

udostępnione w zbiorach otwartych danych 

na dedykowanych platformach w formie 

plików możliwych do przetworzenia

Dane z cyfrowych narzędzi do zarządzania i utrzymania 

infrastruktury technicznej stanowią źródło informacji 

dla miast i zarządców dróg, podejmujących decyzje 

na ich podstawie, oraz umożliwiają tworzenie 

nowatorskich analiz przez podmioty zewnętrzne.

Prowadzimy konsultacje, audyty 

oraz pomagamy samorządom 

w zakresie otwartych danych.



Rozwiązania IT na bazie naszych projektów

Aplikacja ZIR24 umożliwia monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą 

ITS (w tym sygnalizacją świetną czy systemem priorytetu komunikacji 

zbiorowej) z poziomu przeglądarki internetowej. 

ELDRO24 służy do zarządzania utrzymaniem sygnalizacji świetlnych 

i innych urządzeń technicznych oraz monitorowania prac 

konserwacyjnych względem poziomu świadczonych usług (SLA).

ZIR ELDRO jest organizacją poruszająca się głównie w branży drogowej i okołodrogowej. Dzięki naszemu doświadczeniu 

podczas utrzymania i monitoringu infrastruktury technicznej, stworzyliśmy autorskie platformy służące do obsługi kontraktów. 



Podsumowanie

Wprowadzenie narzędzia do cyfryzacji

automatyzacja 

rozliczeń i analiz

integracja urządzeń 

różnych producentów

wzrost niezawodności 

działania urządzeń

Klasyczne utrzymanie

brak bieżącej oceny stanu infrastruktury

brak transparentności przy 

monitorowaniu i rozliczania prac

rosnąca liczba urządzeń wyposażenia 

technicznego

dłuższy czas reakcji na usterki

mierzalność działań 

zachowanie standardu 

utrzymania

nadzór nad infrastrukturą 



Nasze doświadczenie 

Tunel na Drogowej Trasie Średnicowej

ITS w Trójmieście Utrzymanie systemu TRISTAR

ITS w Gliwicach

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Tunel pod Martwą Wisła 



Dyrektor ds. Operacyjnych

Kontakt

+48 573 442 834

m.piekarek@zireldro.pl  

Marcin Piekarek

Więcej informacji o nas:

www.zireldro.pl oraz LinkedIn 

http://linkedin.com/company/eldro-group

http://www.zireldro.pl/
http://linkedin.com/company/eldro-group

