Bezpieczeƒstwo i in˝ynieria ruchu drogowego

Jubileuszowe seminarium KLIR
Czy mamy dobre prawo do wdro˝enia ITS? To jedno z pytaƒ, na które
szukano odpowiedzi podczas seminarium KLIR, zorganizowanego w dniach
17-19 czerwca br. w Kiekrzu ko∏o Poznania. Seminarium towarzyszy∏o
obchodom XX rocznicy powstania Klubu In˝ynierii Ruchu.
dpowiedzi na to pytanie najproÊciej udzieliç obserwujàc
rzeczywistoÊç. – Na ca∏ym
przebiegu autostrady A4 nie doszuka∏em si´ spójnego poboru op∏at – mówi∏
Marek Wierzchowski, krajowy konsultant ds. in˝ynierii ruchu w Ministerstwie Infrastruktury. Jak wyjaÊni∏,
to skutek etapowania inwestycji i realizowania ich przez ró˝ne podmioty,
z których ka˝dy myÊli wy∏àcznie
o swoim odcinku. Ale to nie jedyny
przyk∏ad. – Kuriozalnym rozwiàzaniem jest np. projektowanie znaków
i tablic o zmiennej treÊci na ∏àcznicach
dojazdowych do autostrady, z pomini´ciem lokalizacji jakichkolwiek informacji na dojazdach do nich. To z kolei, jak mówi∏, wynika z faktu, ˝e projekty budowlane obejmujà odcinki
autostrad wraz z w´z∏ami i ich wyposa˝eniem, nie obejmujà natomiast
dojazdów i to nawet w zakresie oznakowania. Skutek tego jest taki, ˝e np.
pierwszà informacj´ o zablokowanej
autostradzie kierowca otrzyma dopiero na ∏àcznicy, czyli wówczas, gdy b´-
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dzie sta∏ w korku. Zatem taka informacja b´dzie mu nieprzydatna.
W prze∏amywaniu tego rodzaju
absurdów nie pomaga niestety prawo.
Co ono zawiera jeÊli chodzi o ITS?
Rozporzàdzenie z 31 lipca 2002 r.
w sprawie znaków i sygna∏ów drogowych obowiàzujàcych w ruchu drogowym nie okreÊla wzorów symboli znaków o zmiennej treÊci, mówi jedynie
ogólnie, ˝e na drogach stosuje si´ znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które wyst´pujà równie˝ w postaci znaków Êwietlnych. Nie ma wi´c mowy ani o tym, ˝e
na drodze mogà wystàpiç znaki zmiennej treÊci, ani o tym, jak je ewentualnie
odczytywaç, ani w koƒcu jakie jest ich
znaczenie, czyli czy sà one nadrz´dne
w stosunku do tradycyjnych, równorz´dne czy tylko zalecane.
Z kolei, rozporzàdzenie z 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegó∏owych warunków technicznych dla znaków i sygna∏ów drogowych oraz urzàdzeƒ
bezpieczeƒstwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na dro-

gach mówi o znakach pionowych
Êwietlnych, które powinny byç uszczegó∏owione w rozporzàdzeniu o warunkach technicznych. W za∏àczniku
do tego˝ rozporzàdzenia mówi si´
natomiast o znakach zmiennej treÊci,
które sà uzupe∏nieniem znaków sta∏ych o niezmiennej treÊci i formie.
Wprowadza si´ tam przy tym wiele
poj´ç niejasnych lub nieprecyzyjnych.
Na przyk∏ad wspomniane znaki mogà
wyst´powaç w postaci nieciàg∏ej,
w którym to przypadku ich barwy sà
odwrotnoÊcià barw znaków sta∏ych.
˚eby skutecznie zarzàdzaç ruchem
na polskich drogach niezb´dne sà
zmiany prawne, które wprowadzà m.in.
definicj´ znaków zmiennej treÊci, mo˝liwe ich barwy oraz konfiguracje –
stwierdzi∏ Marek Wierzchowski. Potrzebne sà te˝ przepisy, które umo˝liwià stosowanie zaawansowanych rozwiàzaƒ ITS. Obecnie, nie jest to zabronione, zatem tego rodzaju rozwiàzania
sà stosowane. Problem polega na tym,
˝e z powodu braku odpowiednich przepisów, ich wdra˝aniu towarzyszy du˝a
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dowolnoÊç. Tymczasem niedopuszczenie do dowolnoÊci systemów ITS to jedno z wa˝niejszych wyzwaƒ, przed którymi stoimy. Wszystko, co tworzymy
w tym obszarze powinno umo˝liwiaç
scalanie systemów w przysz∏oÊci.
Na takie te˝ cechy nowoczesnych
rozwiàzaƒ wspomagajàcych zarzàdzanie ruchem zwracali uwag´ prelegenci podczas seminarium KLIR.
Nieroz∏àcznym elementem infrastruktury drogowej sà urzàdzenia detekcji, w tym wideodetekcji. – Zastosowaƒ jej poszczególnych elementów
mo˝e byç bardzo du˝o – czy to b´dzie
dostarczanie danych do sterowników
sygnalizacji Êwietlnych, czy dostarczanie danych do znaków zmiennej treÊci
– mówi∏ Maciej Stroƒski z ISS Poland. Obraz z kamer mo˝e byç wykorzystywany do obserwowania p∏ynnoÊci ruchu na drodze, analizowania

Podczas towarzyszàcych seminarium warsztatów in˝ynierowie ruchu rozwiàzujà praktyczny
problem zg∏oszony przez jednego z uczestników

zdarzeƒ na drodze, kontrolowania
czy odpowiednie s∏u˝by wykona∏y np.
zadania zwiàzane z odÊnie˝aniem. –
Wszystko przechodzi na ogólnodost´pne protoko∏y komputerowe, z którymi

Od 20 lat ∏àczy ich pasja
Rok 1989, Zjazd Drogowców Miejskich w ¸odzi, autobus,
w którym powsta∏a pierwsza lista ch´tnych do Klubu In˝ynierii Ruchu – taka jest najkrótsza historia powstania obecnego Stowarzyszenia KLIR.
Histori´ t´ przywo∏a∏ podczas jubileuszowego spotkania
KLIR-u, obecny prezes stowarzyszenia, Tomasz Borowski.
– Ja w tym autobusie nie jecha∏em, ma∏o tego, nawet b´dàc
na zjeêdzie w ¸odzi, do klubu si´ nie zapisa∏em, bo nie mia∏em si´ za cz∏owieka, który mo˝e si´ do takiego elitarnego
klubu zapisaç – mówi∏.
Pomys∏ powo∏ania klubu zrodzi∏ si´ w g∏owie Jacka
Dobieckiego. Podzielili go Marek Wierzchowski oraz
Zygmunt U˝dalewicz, którzy stali si´ w ten sposób nieformalnà grupà za∏o˝ycielskà klubu zrzeszajàcego in˝ynierów ruchu.
Chodzi∏o w∏aÊnie o klub. Klub „ludzi, którzy si´ lubià i majà sobie coÊ do powiedzenia”. Przeciwstawiano go sformalizowanym strukturom organizacji technicznych. Owszem, mia∏y byç
wspólne zainteresowania zawodowe, wzajemna wymiana doÊwiadczeƒ, wspólne rozwiàzywanie problemów, ale bez sztywnej formu∏y, bez referatów, bez mówienia z trybuny. Tak te˝ si´
sta∏o. Pierwsze spotkania klubu odbywa∏y si´ spontanicznie,
a finansowane by∏y na zasadzie „zrzutki do kapelusza”.
Czas jednak mija∏, a KLIR rozrasta∏ si´. W 1993 r. opracowano wi´c statut i rozpocz´to starania o rejestracj´ stowarzyszenia. Stowarzyszenie Klub In˝ynierii Ruchu zosta∏o zarejestrowane w 1994 r. W maju tego samego roku, na zjeêdzie
w Rynii pod Warszawà wybrano zarzàd stowarzyszenia.
Pierwszym prezesem zosta∏ Zygmunt U˝dalewicz. W 1998 r.
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∏atwo si´ komunikowaç. Nie ma problemu, by obraz kamer udost´pniaç
np. przez stron´ www. JesteÊmy ograniczeni tylko pomys∏em – mówi∏ Maciej
Stroƒski.
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zastàpi∏ go Tadeusz Cudzi∏o, a od 2006 r. funkcj´ t´ pe∏ni
Tomasz Borowski.
Obecny prezes, przy okazji jubileuszu 20-lecia KLIR, z nutà ˝alu stwierdza, ˝e mimo wielokrotnie formu∏owanych
opinii i stanowisk stowarzyszeniu nie udaje si´ wp∏ywaç na
kszta∏t przepisów. Jednak tematyk´, która jest doskonale
znana in˝ynierom ruchu, KLIR promuje podczas w∏asnych seminariów, z których materia∏y udost´pnia przez swojà stron´ internetowà. Aktywnie te˝ uczestniczy, dzielàc si´ wiedzà, w spotkaniach zarzàdców dróg.
Po 20 latach klub raczej wydoroÊla∏ ni˝ spowa˝nia∏ – jeÊli to drugie mia∏oby oznaczaç nadmiernà formalizacj´ lub
sztywnoÊç struktur. Choç jest stowarzyszeniem, pozosta∏
przede wszystkim klubem. Pozosta∏ te˝ elità, którà to byç
mo˝e zauwa˝y∏ Tomasz Borowski nie zapisujàc si´ do klubu
na zjeêdzie w ¸odzi. Ale tak jak i on, tak samo ka˝dy szybko
mo˝e dostrzec, ˝e to elita w sensie zawodowym i spo∏ecznym, otwarta na ka˝dego, kto zechce podzieliç z nià zawodowà pasj´. Bo – jak stwierdzi∏ podczas jubileuszu Zygmunt
U˝dalewicz – zawód in˝ynier ruchu to pasja.
Za jeden z sukcesów Tomasz Borowski s∏usznie uzna∏ to
– cytujàc – ˝e uda∏o nam si´ zebraç grup´ ludzi, pasjonatów
tego, co robià, zaanga˝owanych nie tylko z racji wykonywanej pracy, ale z wielkiej pasji. A przy tym, ˝e uda∏o nam si´
ze sobà zaprzyjaêniç, ˝e tworzymy, oprócz formalnego stowarzyszenia, klub ludzi, którzy potrafià ze sobà wspó∏pracowaç, bawiç si´, razem si´ poÊmiaç i tak˝e pop∏akaç w niektórych sytuacjach. I w∏aÊnie tym KLIR wyro˝nia si´ spoÊród innych bran˝owych stowarzyszeƒ. To grupa przyjació∏, która
wspiera si´ w pracy zawodowej.
EP

83

