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Bezpieczeństwo ruchu drogowego i sposoby jego zapewnienia są istotnym 

zagadnieniem dla społeczeństwa, dlatego w badaniach naukowych warto podjąć problematykę 

oddziaływania inteligentnych systemów transportowych na bezpieczeństwo uczestników ruchu 

drogowego. Celem głównym niniejszej pracy jest określenie związku między wdrożeniem 

inteligentnego systemu transportowego w Łodzi a poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego.  

Strukturę pracy tworzy wstęp, zakończenie oraz pięć rozdziałów, z których pierwszy 

ma charakter metodyczny, trzy kolejne mają charakter teoretyczny, a piąty – empiryczny.  

W rozdziale pierwszym Metodyka badań przedstawiono problemy koncepcyjno-

metodyczne badań dotyczących oddziaływania inteligentnych systemów transportowych  

na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Przedstawione w niniejszej pracy badania 

przeprowadzono za pomocą metody analizy i krytyki piśmiennictwa, metody sondażowej  

i metody badania dokumentów źródłowych (analizy źródeł zastanych). Do ich zrealizowania 

wykorzystano technikę analizy i krytyki piśmiennictwa, technikę ankiety oraz technikę badania 

dokumentów. Badania ilościowe przeprowadzono wśród uczestników ruchu drogowego 

przebywających stale (mieszkających i/lub pracujących) w Łodzi (3 lata i więcej). Udział  

w nich wzięło 600 respondentów, a realizowane były od maja do października 2018 roku.  

W rozdziale drugim zatytułowanym Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego  

w literaturze przedmiotu rozważania rozpoczęto od uporządkowania terminologicznego pojęcia 

bezpieczeństwa i przedstawienia definicji bezpieczeństwa ruchu drogowego. Następnie 

skoncentrowano się na scharakteryzowaniu najważniejszych czynników zagrożeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym systemu U-P-O (uczestnik (użytkownik) ruchu 

drogowego – pojazd – otoczenie) . Rozważania kończą się na zaprezentowaniu celów 

strategicznych IV Europejskiego Programu Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego oraz przedstawieniu podejmowanych w Polsce działań mających doprowadzić  

do przeciwdziałania pojawiającym się zagrożeniom bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Przedmiotem analizy rozdziału trzeciego (pt. Problematyka inteligentnych systemów 

transportowych w literaturze przedmiotu) jest wprowadzenie do tematyki inteligentnych 

systemów transportowych. Rozważania tego rozdziału koncentrują się na przybliżeniu 

istniejącego stanu wiedzy na temat inteligentnych systemów transportowych,  

a w tym przedstawienia definicji, ich struktury, architektury i podziału. Istotnym elementem 

rozważań tej części pracy jest scharakteryzowanie oddziaływania inteligentnych systemów 

transportowych na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. 

W rozdziale czwartym zatytułowanym Inteligentne systemy transportowe w ujęciu 

makro i mikro podjęto próbę przedstawiania przykładów wdrożenia inteligentnych systemów 

transportowych na świecie oraz w Polsce. Ponadto szczegółowo omówiono inteligentny system 

transportowy wdrożony w Łodzi, czyli Obszarowy System Sterowania Ruchem.  

Rozdział piąty zatytułowany Inteligentne systemy transportowe a bezpieczeństwo 

wybranych uczestników ruchu drogowego – analiza empiryczna przedstawia charakterystykę 

respondentów oraz wyniki przeprowadzonych badań (ilościowych i analizy statystyk). 

Rozdział kończy się przedstawieniem wniosków i wykazu rekomendacji, które mogą zostać 

wykorzystane w przyszłości.  


