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Nas sprawdził czas

Grupa Kapitałowa WASKO

WASKO S.A. jest jedną z czołowych polskich firm 
teleinformatycznych. Spółka od 27 lat dostarcza swoje 
rozwiązania dla średnich i dużych przedsiębiorstw 
głównie z sektora paliwowo-energetycznego, 
telekomunikacyjnego i bankowego, a także dla 
administracji publicznej i rządowej. WASKO SA zajmuje 
się projektowaniem i produkcją oprogramowania oraz 
realizuje kompleksowe usługi w zakresie wdrażania, 
utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych. 

Siedziba Zarządu WASKO S.A. mieści się w Gliwicach. 
Spółka na terenie kraju posiada 14 oddziałów 
zlokalizowanych głównie w miastach wojewódzkich. 
Największe z nich znajdują się w Krakowie, Warszawie, 
Wrocławiu i Gliwicach. 
Przeważającą część wypracowanego zysku przeznacza 
na rozwój i inwestycje. Ponad połowę
z nich stanowią prace badawczo-rozwojowe prowadzone 
w ramach projektów dofinansowanych przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju. Przy ich realizacji
współpracuje z  wieloma Jednostkami Badawczo-
Rozwojowymi oraz uczelniami, z którymi zawarła
umowy o ścisłej współpracy.



ZastosowaniePrzeznaczenie
WASKO IST to grupa podsystemów pozwalających na:

• efektywne zarządzanie ruchem i transportem 
publicznym,

• polepszenie warunków przemieszczania się 
pojazdów i innych użytkowników dróg,

• zastosowanie priorytetu dla komunikacji 
zbiorowej,

• informowanie pasażerów o dostępnych środkach 
komunikacji zbiorowej pozwalających na dotarcie 
do celu poprzez wykorzystanie elektronicznych 
nośników informacji,

• informowanie kierowców o bieżących warunkach 
ruchu poprzez wykorzystanie elektronicznych 
nośników informacji,

• planowanie i rozwój infrastruktury transportowej 
dzięki posiadaniu bogatego materiału 
analitycznego.

System WASKO IST jest przeznaczony dla aglo-
meracji miejskich, związków komunikacji, a także 
klastrów miejskich, które zamierzają: 
• podnieść sprawność komunikacji w miastach, 
• poprawić bezpieczeństwo ruchu,
• zwiększyć użyteczność transportu miejskiego, 
• polepszyć jakość powietrza w obrębie kluczo-

wych arterii komunikacyjnych.

Zastosowanie



Dynamiczna informacja przystankowa 
funkcjonuje w oparciu o wyświetlanie rozkładowego 
i prognozowanego czasu przyjazdu autobusów i 
tramwajów na elektronicznych tablicach zmiennej 
treści. Tablice te instalowane są na przystankach 
komunikacji miejskiej.

Tablice zmiennej treści VMS, służą do 
informowania kierowców o sytuacji drogowej 
związanej z prowadzonymi remontami, objazdami, 
jak i do podawania bieżących parametrów ruchu, 
czyli czasu przejazdu dla określonych kierunków, 
dopuszczalnej prędkości, oblodzenia jezdni, warunków 
atmosferycznych itp. Tablice są instalowane nad 
głównymi arteriami komunikacyjnymi. Prezentowana 
informacje  pochodzą z wielu źródeł, np. z kamer, 
stacji pogodowych, stacji ważenia pojazdów, Centrum 
Zarządzania Ruchem. 

Sterowanie ruchem polega na centralnym 
zarządzaniu pracą sygnalizacji świetlnej w celu 
uzyskania płynności ruchu podczas zmieniających 
się warunków w godzinach szczytu i poza nimi. 
System umożliwia nadawanie priorytetu pojazdom 
transportu publicznego, pozwalając tym samym 
na ich płynny przejazd przez skrzyżowanie bez 
zbędnego zatrzymywania. Analizie poddawane 
są dane o ruchu, które pozyskiwane są z 
setek detektorów. Obliczone na ich podstawie 
parametry zostają przekazane zwrotnie do 
sterowników sygnalizacji świetlnych. Proces 
wprowadzania zmian w terenie wykonywany jest 
w czasie rzeczywistym. Analiza ruchu drogowego 
dokonywana jest za pomocą zaawansowanych 
algorytmów matematycznych.



Funkcjonalność systemu

Monitoring skrzyżowań i detekcji 
zdarzeń drogowych oparty jest na kamerach 
cyfrowych instalowanych w obrębie węzłów 
komunikacyjnych.  Kamery umożliwiają operatorom 
pracującym w Centrum Zarządzania Ruchem 
obserwację potoków pojazdów oraz analizę 
zmienności natężenia ruchu drogowego w sposób 
wizualny. Obraz jest nagrywany w trybie ciągłym 
i archiwizowany. Nagrania wykorzystywane są do 
analiz zdarzeń drogowych oraz podglądu sytuacji na 
drogach. 

Monitoring infrastruktury odpowiada za 
przekazywanie informacji o wszystkich awariach 
kluczowych urządzeń zainstalowanych na obszarze 
funkcjonowania całego systemu. Po wykryciu awarii 
aplikacja przesyła powiadomienie do odpowiednich 
służb technicznych, odpowiedzialnych za 
przywrócenie sprawności. Operator systemu na 
mapie miasta może określić dokładną lokalizację 
uszkodzonego urządzenia.

Preselekcyjne punkty wagowe służą 
do pozyskiwania szczegółowych parametrów 
dotyczących ruchu kołowego. Głównym ich 
zadaniem jest pomiar masy przemieszczających 
się pojazdów celem ochrony nawierzchni dróg 
publicznych, a także pomiar wysokości pojazdu 
celem ochrony infrastruktury miejskiej, co w 
powiązaniu z możliwością odczytania numeru 
rejestracyjnego pojazdu pozwala na egzekucję 
wykroczeń.

Systemy parkingowe służą do ograniczenia 
tzw. „ruchu błądzącego”, który negatywnie wpływa 
na podwyższenie gęstości ruchu  zarówno na 
głównych ciągach komunikacyjnych jak i w centrach 
miast. Dzięki analizie dostępności miejsc uczestnicy 
ruchu drogowego mogą wybierać parkingi, które 
oferują wolne miejsca. Informacje te wyświetlane są 
na tablicach informacji parkingowej. 



System Nadzoru Transportu 
Publicznego odpowiada za gromadzenie 
danych o dostępnej infrastrukturze transportowej. 
Stanowi wsparcie dla dyspozytorów w zarządzaniu 
użytkowanym taborem (tramwajami, autobusami 
itp.), aby wszelkie awarie lub zdarzenia 
drogowe miały jak najmniejszy wpływ na jakość 
świadczonych usług. 

Stacje pogodowe przekazują w czasie 
rzeczywistym do systemu WASKO IST informacje 
o bieżących warunkach pogodowych. Stacje 
pogodowe budowane są w reprezentatywnych 
punktach miasta. Beneficjentem danych są 
kierowcy, którzy są ostrzegani o potencjalnych 
zagrożeniach pogodowych. 

Monitoring przejazdu na czerwonym  
świetle pozwala na wykrycie wykroczeń 
dokonywanych przez kierowców łamiących 
przepisy ruchu drogowego na skrzyżowaniach 
sterowanych sygnalizacją świetlną. System 
przygotowuje materiał dowodowy (zdjęcia i film), 
który umożliwia wszczęcie procedury mandatowej. 

Centrum Zarządzania Ruchem – jednostka 
koordynująca czynności operacyjne, której celem 
jest nadzorowanie i poprawa płynności ruchu.

Działania podejmowane w CZR:
• przetwarzanie i analiza danych, pochodzących 

z detektorów ruchu, pętli indukcyjnych, kamer 
wideo, sterowników sygnalizacji świetlnej, 
radarów, 

• gromadzenie danych na temat ruchu kołowego 
w mieście, transportu publicznego oraz sytuacji 
parkingowej,

• tworzenie analiz i raportów na potrzeby 
bieżącego zarządzania ruchem oraz rozwoju 
infrastruktury transportowej,

• zarządzanie infrastrukturą wybudowaną na 
potrzeby inżynierii ruchu.



Korzyści

Wdrożenie

Najważniejsze projekty

System WASKO IST:
• upłynnia ruch, zmniejsza liczbę wypadków 

drogowych, umożliwia uruchomienie 
„zielonej fali” dla pojazdów komunikacji 
publicznej, pogotowia ratunkowego oraz służb 
mundurowych,

• zwiększa wygodę obywateli w korzystaniu         
z komunikacji publicznej,

• skraca czas dojazdu środkami komunikacji 
miejskiej,

• wspomaga działania Policji, Straży Miejskiej,
• redukuje emisję spalin,
• zmienia wizerunek miasta na „przyjazne dla 

mieszkańców”.

Realizacja inteligentnego systemu transportu 
wymaga wykonania szeregu działań obejmujących 
prace analityczne, projektowe, budowlane, a także 
inżynierskie z zakresu: transportu miejskiego, 
ochrony środowiska, telekomunikacji, informatyki 
i automatyki. 
WASKO SA posiada potwierdzone kompetencje 
w zakresie kompleksowej realizacji inteligentnych 
systemów transportu.

W zrealizowanych przedsięwzięciach WASKO SA:
• zmodernizowało 157 skrzyżowań z sygnalizacją 

świetlną, tworzących 7 obszarów sterowania  
ruchem w czasie rzeczywistym,

• wybudowało kilka tysięcy kilometrów 
kanalizacji teletechnicznej,

• ułożyło kilka tysięcy kilometrów instalacji 
elektrycznej oraz sieci światłowodowej,

• zamontowało ponad 2 tysiące nowych 
elementów infrastruktury terenowej, 

• wyposażyło 650 pojazdów komunikacji 
miejskiej w urządzenia pokładowe,

• zainstalowało i podłączyło blisko 1000 
kamer wideonadzoru i ponad 750 kamer 
wideodetekcji,

• zainstalowało ponad 250 tablic informacji 
przystankowej,

• uruchomiło ponad 50 kamer rozpoznających 
numery tablic pojazdów,

• wybudowało 13 bramownic z tablicami 
zmiennej treści,

• wyposażyło oraz uruchomiło kilka Centrów 
Przetwarzania Danych na potrzeby inwestycji 
miejskich.

• Inteligentny System Transportu we Wrocławiu 
  ZDIUM Wrocław;

• System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej    
   MZKP Tarnowskie Góry;

• System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej   
   Urząd Miasta Płock;

Korzyści




