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Plan prezentacji

1. TRISTAR w liczbach

2. Obsługa systemu po zakończeniu wdrożenia – jakie trudności napotkaliśmy

3. Weryfikacja użytkowników

4. Gdzie jesteśmy dziś – zmiany organizacyjne i wpływ otoczenia

Schemat organizacyjny

Zarządzanie interesariuszami

Określenie działań priorytetowych w odniesieniu do polityk miejskich

5. Wpływ rozwoju innowacji w czasie

6. Kolejny krok



TRISTAR w liczbach

• 105 skrzyżowań
• 66 stacji pomiaru ruchu
• 58 kamer nadzoru wizyjnego
• 11 tablic zmiennej treści 
• 3 znaki zmiennej treści
• 15 urządzeń Bluetooth
• 30 punktów nadzorowanych przez 

ANPR
• 14 parkingów
• 40 tablic i znaków informacji 

parkingowej
• 8 stacji pogodowych
• Portal
• Infokioski

Źródło: opracowanie własne



Obsługa systemu po zakończeniu wdrożenia
Jakie trudności napotkaliśmy

Źródło: opracowanie własne

• Rozproszenie wiedzy
• Uszczuplanie kadry
• Brak jasno sprecyzowanych celów
• Brak wymiany wiedzy i doświadczeń

w zakresie funkcjonowania ITS
• Czarny PR
• Brak zaufania do działania systemu
• Rozwój technologii
• Zmiana przepisów



Weryfikacja użytkowników

Źródło: https://www.trojmiasto.pl; https://wiadomosci.dziennik.pl/



Gdzie jesteśmy dziś
Zmiany organizacyjne i wpływ otoczenia

Źródło: https://www.madjongke.com/

Powstanie Działu Sterowania Ruchem

• Obsługa i nadzór nad ZSZR TRISTAR
• Przegląd, nadzór i analiza funkcjonujących na

terenie miasta rozwiązań związanych ze
sterowaniem ruchem

• Analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego, jego
efektywności i propozycje zmian

• Przygotowanie działań i programów
poprawiających bezpieczeństwo ruchu
drogowego w zakresie ZSZR TRISTAR



Gdzie jesteśmy dziś
Schemat organizacyjny

Dyrektor GZDiZ

Zastępca Dyrektora ds. 
Zarządzania

Kierownik Działu 
Sterowania Ruchem

TRISTAR

Główny 
Specjalista ds. 

Systemów 
Sterowania

Kierownik Działu 
Inżynierii Ruchu

Miejski Inżynier 
Ruchu



Gdzie jesteśmy dziś
Zarządzanie interesariuszami

Interesariusze

Miejski Inżynier 
Ruchu

Dział Inżynierii Ruchu 
GZDiZ

Dział Uzgodnień 
GZDiZ

Dział Energetyczno–
Teletechniczny GZDiZ

Zarząd Transportu 
Miejskiego

Piesi

Rowerzyści



Gdzie jesteśmy dziś
Określenie działań priorytetowych w odniesieniu do polityk miejskich

Źródło: https://parcitypatory.org/2019/11/22/walkability/; opracowanie własne



Wpływ rozwoju innowacji w czasie

• Zaspokojenie potrzeb ruchu 
głównie drogowego

• Optymalne  wykorzystanie 
infrastruktury

• Zapewnienie bezpieczeństwa i 
„magiczne coś” o środowisku

• Bezpieczeństwo

• Mobilność

• Ograniczenie 
negatywnego wpływu na 
środowisko

• Efektywność

• Ekonomika

• Satysfakcja użytkowników

Efekty założone podczas wdrażania 
systemu TRISTAR

Efekty zakładane dziś



Źródło: https://www.mobility.siemens.com/; https://www.gdansk.pl

Kolejny krok



Dziękuję za uwagę.


