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Streszczenie: W publikacji przedstawiono nowe rozwiązanie, opisano niezbędne zmiany 
infrastruktury i pokazano kilka przykładów, jak nowy system wspomaga i poprawia wydajność 
obszaru parkingowego. Opracowaną koncepcję nazwano hybrydową, ponieważ łączy w sobie 
dwa systemy: przydzielanie miejsca parkingowego w czasie rzeczywistym i rekonfigurację 
parkingu pod wcześniej przyjęte założenie o jego przepustowości. Po każdej nieplanowanej 
wcześniej zmianie system reaguje i może przekonfigurować parking pod nowe założenia. 
Oczywiście samochody stoją w niezmienionym miejscu, ponieważ rozważany przypadek 
opiera się na parkingu naziemnym o nawierzchni stałej, bez systemu transportu aut. Rekonfi-
guracji podlegają same miejsca, które zmieniają kształt oraz wzajemne ustawienie (tylko jeżeli 
są wolne). System może się też opierać na liniach wyświetlanych laserowo lub podświetlanych 
ledowych liniach zainstalowanych poniżej lub w poziomie parkingu (na tym rozwiązaniu sku-
piono się w publikacji). W ten sposób możliwe jest uzyskanie dobowej przepustowości par-
kingu większej nawet o 20%, a jeżeli przyjmiemy, że możemy rekonfigurować parking np. co 
60 minut, to ta przepustowość zwiększa się nawet o 50%. Wielu pracowników mających zada-
niowy czas pracy nie potrzebuje miejsca na pełne 8 godzin, więc mogą je sobie zablokować 
np. na 4 godziny, a inny pracownik wykorzysta pozostały czas, co da zwiększenie wydajności 
dobowej miejsca o 100%. Jeżeli mamy kilku pracowników, którzy do firmy przyjeżdżają tylko 
po dokumenty, to jedno miejsce może od godziny 7:00 do 16:00 zwiększyć swoją wydajność 
kilkukrotnie, a przy pracy wielozmianowej mamy kolejne mnożenia. Ciężko jest określić ogól-
ny wzrost wydajności, dlatego wyjątkowo bezpiecznie można przyjąć, że będzie to około 20%. 

Słowa kluczowe: parking hybrydowy, zarządzanie, system parkingowy, koncepcja parkingowa

1.  Wprowadzenie 

Aby zrozumieć, jak ważnym zagadnieniem jest koncepcja parkingu, który może dostoso-
wać się do aktualnych potrzeb, należy uzmysłowić sobie, jak wiele może istnieć potrzeb 
związanych z parkingiem. W przypadku małych i średnich parkingów niezwykle istotne 

1 Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica 
w Krakowie (subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego).
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jest maksymalne wykorzystanie miejsca. Jest to bardzo trudne, jeżeli mamy do czynienia 
ze zmiennym środowiskiem, czyli różne samochody parkujące w różnych godzinach. 
W dobie panującej obecnie pandemii jest to jeszcze bardziej zawiłe zagadnienie, ponie-
waż przez pracę zdalną i zmiany godzinne parkingi bardzo często nie są odpowiednio 
wykorzystywane, a przypisanie miejsca na stałe generuje problem jego wykorzystania. 
Analiza zróżnicowania wielkości aut, jakie mogą na parkingu parkować, oraz zmienność 
zapotrzebowania godzinowego pracowników na parkowanie sprawia, że znacząco male-
je efektywne wykorzystanie miejsca dostępnego na zatrzymanie i czasowe pozostawie-
nie auta w wyznaczonym miejscu, potocznie nazywane parkowaniem. Ze względu na 
charakter pracy różnych pracowników występują różne potrzeby parkowania, np. grupa 
zarządzająca, czyli zarząd i dyrektorzy, potrzebują miejsca na około 3 godziny dzien-
nie w różnych porach (w takich, w jakich mają zaplanowane spotkania). Przedstawiciele 
firmowi bardzo rzadko korzystają z parkingu dłużej niż 2 godziny w ciagu danej doby, 
ponieważ ich praca związana jest z delegacjami / podróżami służbowymi, podczas któ-
rych odwiedzają nowych i stałych klientów. Pracownicy administarcyjni potrzebują par-
kingu na zazwyczaj 8 godzin od 7:00 do 15:00, z wyjątkami na pracę od 8:00 do 16:00 lub 
od 9:00 do 17:00. Kurierzy przyjeżdżający do firmy również potrzebują miejsca, by się 
na chwilę zatrzymać i dostarczyć paczki, aby nie blokować ruchu na drodze publicznej. 
Uwzględniając z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie zaistniałe potrzeby i dodając 
dodatkowe informacje, możemy opracować system sterowania parkingiem, jaki nazwano 
w tej publikacji hybrydowym systemem sterowania parkingiem ze zmienną konfiguracją, 
który znacząco udoskonali aktualną infrastrukturę i jej zarządzanie, zwiększając efektyw-
ność parkowania, co przełoży się na zadowolenie pracowników. Rekonfiguracja miejsc 
połączona ze zmianą ich długości pod wskazane auto to coś nowatorskiego, co pozwoli 
na wyeliminowanie niewykorzystanego miejsca w obszarze parkingowym. Należy jed-
nak tutaj nadmienić, że wszystkie miejsca pozostają w niezmienionym wymiarze sze-
rokości 250 cm, aby nie komplikować wsiadania i wysiadania kierowcy oraz pasażera. 
Zebrane dane dotyczące aut, jakie przyjadą na parking, są analizowane przez system 
komputerowy, a odpowiedni algorytm wyznacza ramy czasowe parkowania i przydziela 
miejsce dla auta identyfikującego się danym numerem rejestracyjnym.

2.  Analiza literaturowa  
i patentowa stanu techniki

W zawężonym obszarze zarządzania parkingiem i jego rozszerzonymi funkcjami oraz 
w zakresie nowych systemów wspomagania parkowania można znaleźć wiele publika-
cji. Dotyczą one najcześciej systemów podpowiadania lub wskazywania miejsca parkin-
gowego, systemów inteligentnego wybierania miejsca czy wcześniejszego wykrywania 
jego dostępności na całym parkingu lub na fragmencie (obszarze). Wyselekcjonowane 
pod kątem podobieństwa publikacje opisują zazwyczaj rozwiązania na szeroką skalę dla 
parkingów wielopoziomych z głównym przeznaczeniem do użytku publicznego. Wszyst-
kie tego typu publikacje trajktują jednak niezmiennie miejsce w określonych normach 
wymiarowych długość/szerokość (oczywiście w stosunku do lokalnego prawa), a skupia-
ją się bardziej na podpowiedzi dla kierowcy, jak i gdzie może on miejsce znaleźć. 
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W publikacji Aty i in. (2019) przedstawiono algorytm komputerowy optymalnego 
wskazywania/podpowiedzi przestrzeni do parkowania pojazdem. Baroffio i in. (2015) 
przedstawiają system detekcji, wykrywania wolnego miejsca parkingowego. Z kolei 
Keikhosrokiani  i in. (2012) pokazują system informacji o dostępności miejsca parkingo-
wego rozbudowany o opcję wskazania bezpośredniego, gdzie pojazd może zostać zapar-
kowany. Natomiast inne publikacje (Wang i He, 2011; Kotb i in., 2016; Lanza i in., 2016; 
Niculescu i in., 2016;) opisują w różny sposób oprogramowanie śledzące aktualnie wolne 
miejsca parkingowe w danej lokalizacji. Oprogramowania te w trybie online dają informa-
cje bezpośrednio kierowcy, dodatkowo przekazując wytyczne ułatwiające dojazd. Pham 
i in. (2015) oraz Kotb i in. (2017) opisują systemy, gdzie informacje o miejscach parkin-
gowych są zbierane, przetwarzane i przesyłane do serwerów, skąd nastepnie pobierają je 
aplikacje i rozsyłają do odbiorników kierowców w celu udzielenia informacji o dostępno-
ści miejsca, systematyczności jego zwalniania oraz ewentualnie obciążenia godzinowego. 

Wyselekcjonowano i przeanalizowano również patenty w wybranej dziedzinie, 
które szerzej wymieniono i opisano poniżej. Należy też zwrócić uwagę na rok zgło-
szenia i zakres ochronny. Patenty wygasłe nie wnoszą dodatkowych obostrzeń zwią-
zanych z potencjalnym wdrożeniem, ale pokazują, że podjęta tematyka była i jest na 
tyle ważna, aby ponosić opłaty z tytułu pierwszeństwa. 

W swoim patencie Bulliot i in. (2019) przedstawiają wynalazek dotyczący sposobu 
klasyfikowania miejsc parkingowych w okolicy pojazdu wyposażonego w dodatkowy 
system wspomagania, na który składają się co najmniej jeden czujnik otoczenia i jeden 
czujnik dodatkowy. Czujniki wymieniają się informacjami i kompletują dane dotyczące 
lokalizacji i wielkości miejsca. Gdy tylko podobszar jest wykryty przez pierwszy czuj-
nik, żądanie akcji jest przesyłane do drugiego czujnika jako jednostki przetwarzania. 
Dane są przetwarzane przez sieć neuronową i filtrowane co do ich przydatności. 

Z kolei Gensler i in. (2004) opisują metodę rozpoznawania geometrii miejsca 
do potencjalnego zaparkowania pojazdem. System wykorzystuje możliwość moni-
torowania otoczenia z boku pojazdu i mierzy przestrzenie pomiędzy przeszkodami 
w potencjalnym polu parkowania. System jest bardzo skomplikowany i opiera się na 
algorytmach wspomaganych pomiarami kątowymi. Oprogramowanie szacuje moż-
liwość wjazdu tyłem lub przodem w daną przestrzeń i mierzy, czy samochód jest 
w stanie poprawnie zająć pozycję parkingową. 

Inne patenty (Bostick i in., 2019; Brockmann i in., 2019; Chen i Jie, 2019; Eum 
i in., 2019; Kurihashi i Sakayanagi, 2019; Sandbrook, 2019) opisują algorytmy, które 
na podstawie danych zebranych z odpowiednio skonfigurowanych czujników potrafią 
dobierać odpowiednie miejsce parkingowe do pobranych wytycznych kierowcy. Sys-
temy te opierają się na danych z satelity i lokalnych danych systemowych. 

Kolejne patenty (Kato i in., 2006; Lee, 2009; Maeda i in., 2019; Schoenung i Sta-
matopoulos, 2019) opisują rozwiązania wykorzystujące określone rozmieszczanie czuj-
ników na samochodzie lub przy miejscach parkingowych. Odpowiednio dużo właściwie 
rozmieszczonych czujników pozwala na bezpieczne parkowanie w ciasnych miejscach, 
nawet przy zastosowaniu wspomagania parkowania. Czujniki wychwytują przeszkody 
i wysyłają informacje do jednostki centralnej odpowiedzialnej za przetwarzanie sygnału 
i jeżeli auto ma automatyczne systemy parkowania, to komputer sam wprowadza koniecz-
ne korekty toru jazdy i wymusza zatrzymanie w przypadku rozpoznania ryzyka kolizji. 
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Holm i in. (2019) w swoim patencie przedstawiają wynalazek dotyczący dostępu 
do systemu parkingowego, który zarządza parkingiem w czasie rzeczywistym. War-
to zauważyć, że wynalazek ten zapewnia elastyczność właściciela miejsc parkingo-
wych w zakresie dostosowywania cen poszczególnych pozycji (miejsc) w zależności 
od dynamicznych danych rynkowych i obecnego uwarunkowania oraz preferencji. 
Celem wynalazku jest zaoferowanie konsumentom parkingów (kierowcom) wybo-
ru miejsca w zależności od jego poziomu cenowego. Im korzystniejsze miejsce, 
tym wyższa cena za parkowanie. Cena związana może być z odległością od drzwi, 
z rodzajem nawierzchni czy oświetleniem. 

Z kolei Kato i in. (2019) przedstawiają patent, w którym opisano kontroler pojaz-
du obejmujący rozpoznawanie pozycji docelowej. System zawiera kilka odrębnych 
jednostek: jednostkę skonfigurowaną do rozpoznawania pozycji docelowej parkingu, 
jednostkę generująca trasę skonfigurowaną do generowania trasy parkingowej oraz 
automatyczną jednostkę sterującą skonfigurowaną do automatycznego obsługiwania 
urządzeń sterujących. Jednostka generująca trasy parkingowe generuje pierwszą trasę 
i drugą trasę. Pierwsza trasa to uzyskana trasa parkingowa do tymczasowej pozycji 
docelowej, przesuwająca docelową pozycję auta w bok, w kierunku wnętrza miej-
sca, czyli droga parkowania w kierunku skrętu. Druga trasa to trasa parkowania do 
miejsca docelowego z wyznaczonej pozycji w środku pierwszej trasy. Automatyczna 
jednostka sterująca przełącza urządzenie sterujące na sterowanie według pierwszej 
i potem drugiej trasy, aby pojazd odpowiednio zaparkował. System zachowuje się 
identycznie jak kierowca podczas zamiaru parkowania, co przyspiesza zajęcie miej-
sca i minimalizuje liczbę korekt przy jego zajmowaniu. 

Istnieje wiele publikacji i patentów na inteligentne systemy parkowania, są to jed-
nak rozbudowane systemy opierające się na wielu czujnikach i nierzadko na danych 
z satelity. Dodatkowe komputery przetwarzania danych pomagają w podejmowaniu 
decyzji i zajmowaniu miejsca. Przedstawiony w publikacji system ma przede wszyst-
kim być prosty i nie być uzależniony od bardzo rozbudowanej elektroniki i czujników 
lokalizacji. Będzie opierał się głównie na autorskich rozwiązaniach wspomagających 
odpowiednie zarządzanie parkingiem, co w kilku patentach zostało poruszone, ale 
jako rozwinięcie algorytmów komputerowych. W podstawowym rozwiązaniu nie 
jest przewidywane przetwarzanie danych przez sieci neuronowe lub dodatkowe kom-
putery do analizy sygnałów lub ich transformacji z danych cyfrowych na graficzne. 
Aby zasilić odpowiednio sieć neuronową, konieczne jest gromadzenie bardzo dużej 
ilości informacji, co nie będzie możliwe przy ograniczonym systemie wspomagają-
cym parkowanie. Nie jest to jednak minusem, a plusem tego rozwiązania, zważywszy 
na to, że wraz ze stopniem skomplikowania układu potęgowo zwiększa się możli-
wość wystąpienia w nim błędu/awarii. Oczywiście na taki przypadek jak brak prądu 
czy błąd oprogramowania każde rozwiązanie musi być przygotowane, dlatego w tej 
publikacji również opisano wyjścia awaryjne, które pozwalają zachować podstawową 
płynność działania. W żadnej analizowanej publikacji czy w patencie nie znaleziono 
podobnego rozwiązania opierającego się na zmianach wielkości miejsca parkingowe-
go w stosunku do danych  systemowych o wielkości pojazdu. Żadna publikacja też 
nie uwzględnia umiejętności kierowcy w kontekście manewrowania pojazdem, co 
sprawia, że charakter niniejszej publikacji jest innowacyjny. 
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3.  Założenia dotyczące budowy i rozwoju  
hybrydowej koncepcji sterowania parkingiem  
ze zmienną konfiguracją

Pierwszym krokiem do przygotowania hybrydowej koncepcji sterowania parkingiem 
ze zmienną konfiguracją jest analiza, ile samochodów chce z niego korzystać i jakiej 
wielkości są auta. Z przeprowadzonych we wcześniejszych krokach badań i ankiet 
wynika, że w Firmie XYZ, na przykładzie której prowadzono analizę, z parkingu chce 
korzystać 65% parcowników, co daje liczbę 74 miejsc parkingowych. Parking ma 
aktualnie 40 miejsc, z czego wynika, że około 34 osoby nie mogą z niego korzystać. 
Spośród analizowanych 74 chętnych pracowników 21 ma samochody o dużych roz-
miarach, czyli o długości ok. 5 m (zajmujące praktycznie 100% długości miejsca 
parkingowego), 24 – samochody o średniej wielkości, czyli o długości od 3,6 m do 
4,2 m (co daje średnio 80% zajmowanego miejsca parkingowego), oraz 29 – auta 
małe, czyli o długości do 3,5 m (typowe auta miejskie, które zajmują średnio ok. 70% 
długości miejsca parkingowego). 

Na tej podstawie postanowiono zoptymalizować długość miejsca na parkingu 
tak, aby zminimalizować jego niewykorzystanie na długości. Należy tutaj dodać, 
że nie zmieniono szerokości miejsca, która wynosi 2,5 m i jest optymalna dla każ-
dej wielkości auta, a także pozwala na bezpieczne zajmowanie miejsca, wsiadanie 
i wysiadanie z pojazdu. Do dalszych analiz wytypowano najczęśniej wskazywane 
auta, jakie mogą pojawić się na parkingu, czyli dla auta dużego wybrano BMW 5 
(rys. 1) o długości 4963 mm i szerokości całkowitej 2126 mm, dla auta średniego 
wybrano Škodę Fabię (rys. 2) o długości 4021 mm i szerokości całkowitej 1890 mm, 
dla auta małego wybrano Citroëna C1 (rys. 3) o długości 3435 mm i szerokości cał-
kowitej 1855 mm.

Rys. 1. Wymiary BMW 5 

Źródło: BMW, b.d.
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Rys. 2. Wymiary Škody Fabii 

Źródło: Outlines, b.d. 

Rys. 3. Wymiary Citroëna C1 

Źródło: Citroënët, b.d.
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Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Rozporządze-
nie…, 2017) wymiary miejsc parkingowych przedstawiają się następująco: 

§ 21.1. Stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:
1) szerokość 2,5 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych;
2) szerokość 3,6 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowa-

nych przez osoby niepełnosprawne.

Zważając na te wymagania, nie możemy pozwolić na zmianę wymiarów miejsca 
parkingowego dla osób niepełnosprawnych i te miejsca nie podlegają w żaden sposób 
optymalizacji związanej z opracowaniem. Natomiast ze względu na warunki użytkowa-
nia wewnętrznego parkingu (oddanego do użytkowania) przez firmę XYZ i możliwość 
wprowadzenia zmian, aby poprawić ogólny komfort pracowników i zwiększyć o ok. 20% 
liczbę miejsc oraz wydolność dobową parkingu, podjęto decyzję o możliwości testowe-
go wprowadzenia mniejszych (krótszych) miejsc dla wskazanych mniejszych aut, jakie 
mogą parkować w danym miejscu. Nie zmienia się szerokość miejsca, co jest istotne dla 
spełnienia wymagań, ale testowo przyjęto ograniczenie długości miejsca (należy jednak 
pamiętać, że miejsce i tak zostanie o ok. 3% dłuższe niż długość całkowita pojazdu, 
jaki je zajmie, plus zapas opaski wynoszący 400 mm ponad krawężnik, czyli wystają-
cy zwis przedni lub tylny nie wlicza się do długości całkowitej, zwiększając zapas do 
nawet 10%). Jest to temat na tyle ciekawy, że powinien w przyszłości, wraz z rozwojem 
technik parkingowych, być wzięty pod uwagę przy ewentualnych zmianach związanych 
z warunkami zabudowy i wytyczania wielkości miejsca pod pozwolenie na budowę. 

Na wstępie wybrano fragment parkingu, jaki będzie podlegał gruntownej analizie. 
Jest to parking o wymiarach 23,2 m × 30 m, na którym znajdują się obecnie 22 miej-
sca o wymiarach 2,45 m × 5 m i 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 
3,6 m × 5  m (miejsca dla osób niepełnosprawnych są w wygodnej lokalizacji, na wprost 
od wjazdu, co zostanie w każdej kolejnej koncepcji zachowane). Wybrany parking testo-
wy (rys. 4) ma dwie kolumny miejsc i obwodowy fragment wolny o szerokości ok. 40 cm.

Rys. 4. Wybrany do analizy parking o wymiarach 23,2 × 30 m, na którym znajdują się  
22 miejsca parkingowe dla aut osobowych i 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych
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4.  Opis budowy i systemu działania  
nowej hybrydowej koncepcji sterowania parkingiem  
ze zmienną konfiguracją

Nowa hybrydowa koncepcja sterowania parkingiem ze zmienną konfiguracją zakłada 
w swojej konstrukcji wykorzystanie siatki świetlnej (rys. 5) zatopionej w asfaltowej 
wierzchniej warstwie nawierzchni. Wodoodporne paski LED RGB (o możliwości kon-
figuracji koloru) w specjalnej aluminiowej szynie będą zatopione na głębokość ok. 2 cm 
w warstwę bitumiczną. Dostęp do nich będzie możliwy od zewnątrz w celu np. wymia-
ny wiązki świetlnej. Kratka świetlna będzie miała wymiar 273 mm × 273 mm plus 
osłona 14 mm szerokości. Kratki świetlnej nie będzie pod miejscami dla niepełnospraw-
nych i na głównej drodze wjazdowej, ponieważ te obszary zostały wyłączone z opty-
malizacji. Wymiar analizowanego pola (bez miejscowego wyłączenia) to 80 × 105 pól 
o wymiarze bazowym 280 mm × 280 mm.

Rys. 5. Kratownica do wizualizacji miejsc wg przyjętych algorytmów  
(wielkość pola 280 mm × 280 mm)

Poniżej na rysunku 6 przedstawiono przykładową konfigurację wyświetlania 
dwóch miejsc parkingowych oraz ich numeru, dla łatwej identyfikacji pozycji. Poka-
zano duże miejsce z numerem 13 oznaczone symbolem trójkąta oraz średnie miejsce 
z numerem 6 oznaczone symbolem kwadratu. Linia wspólna będzie zmiennie pod-
świetlona na kolory sąsiadujące, a wyświetlany numer będzie kolorystycznie zgodny 
z obramowaniem miejsca parkingowego. 

Rys. 6. Oznaczenie miejsca i jego numeru. W przykładzie miejsce numer 13  
(oznaczone symbolem trójkąta) i miejsce numer 6 (oznaczone symbolem kwadratu)
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W tabeli 1 przestawiono główne założenia analizy scenariuszowej, jaka zosta-
nie przedstawiona w kolejnych rozważaniach niniejszego opracowania. Wybrano trzy 
wielkości aut do dalszej analizy: duże, średnie i małe. Pokazano przykładowe grafiki 
wybranych pojazdów, symbol kształtu rozróżniający auta i miejsca w fazie projekto-
wej, dopasowanie auta do miejsca po zmianach jego długości oraz zapas, jaki pozostał 
dla danego auta w nowej konfiguracji długości miejsca. 

Tabela 1
Dane wymiarowe do analizy

Nazwa

Wymiar 
gabarytowy 

[mm]:  
szerokość/

długość

Grafika 
pojazdu Symbol

Wielkość 
miejsca 
[cm]:  

szerokość/
długość

Pasowanie 
auta  

w miejsce

Zapas  
[cm]:  

szerokość/
długość

BMW 5 2126/4963 250/500 37,4/3,7

Škoda 
Fabia 1890/3970 250/410 61,0/13,0

Citroën 
C1 1855/3435 250/350 64,5/6,5

I tak dla auta dużego mamy długość miejsca bez zmian, czyli 5000 mm, co zosta-
wia nam ok. 40 mm zapasu na długości (oczywiście należy tutaj pamiętać, że dalej 
zostawiono 400 mm wolnej przestrzeni do ogrodzenia parkingu, opaska parkingowa). 
Dla auta średniego mamy nowy wymiar długości miejsca na poziomie 4100 mm, co 
daje zapas wolnej przestrzeni na długości dla wybranego auta wynoszący 130 mm. 
Dla auta małego mamy nowy wymiar długości miejsca na poziomie 3500 mm, co daje 
nam zapas na długości miejsca wynoszący 65 mm przy wybranej wielkości reprezen-
towanego auta.

5.  Analiza scenariuszowa  
dla wybranych specjalnych przypadków

Wybrano i opisano przykładowe trzy scenariusze związane z doborem konfiguracji 
parkingu, wykorzystując dane liczbowe i wielkości pojazdów na dany dzień oraz 
informacje szczególne, jakie zostały dodane przez administratora do systemu. 

Pierwszy scenariusz zakłada, że na dany dzień w systemie mamy dane o tym, 
że w wyselekcjonowanych godzinach na parkingu chce parkować minimum 26 uprzy-
wilejowanych (czyli zarejestrowanych w systemie firmy) aut. Jest to 6 dużych aut, 
12 średnich i 8 małych. Algorytm, który będzie zajmował się doborem miejsc i ich 
lokacją, wybiera konfigurację na parkingu przedstawioną na rysunku 7. W ten sposób 
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mamy 26 miejsc parkingowych (nie licząc tych dla inwalidów). Mamy wzrost liczby 
miejsc o ok. 18%, co daje 4 dodatkowe miejsca dla 4 dodatkowych pracowników, 
jakim w danym dniu podniesiemy komfort pracy miejscem parkingowym blisko firmy. 

Rys. 7. Przykład 1 zagospodarowania miejsca według danych na dzień X

Miejsca zostały dobrane tak, aby możliwe było bezpieczne zajmowanie każdego 
z nich, żeby nie pogarszać widoczności podczas wyjazdu z miejsca i żeby możli-
we było wyjechanie każdym zaparkowanym autem w przypadku 100-procentowego 
zajęcia miejsc. Miejsca są konfigurowane w taki sposób, że nawet jeżeli kierowca ma 
mniej pola manewrowego w linii prostej, to ma więcej miejsca na wyjazd po łuku. 
Należy też podkreślić, że algorytm dobierania miejsc może mieć w swojej bazie infor-
macje o stopniu zaawansowania kierowcy i pod tym względem również może dobie-
rać miejsca tak, aby mniej doświadczony kierowca miał większe pole manewrowe 
przed zajęciem pozycji parkingowej. Tak na przykład mniej doświadczony kierowca 
może w tym przypadku dostać miejsce średnie o numerze 2, 4, 6, 9, 10, 11, miejsce 
duże o numerze 2, 4 lub miejsce małe 1 lub 2, które ułatwia parkowanie. W bazie 
systemu mogą być zawarte informacje o umiejętnościach lub preferencjach kierowcy 
w 2- lub 3-stopniowej skali, np. 1 – parkuje na dowolnym miejscu, 2 – parkuje na 
miejscu z udogodnieniem, 3 – parkuje na miejscu o wysokim stopniu udogodnienia 
parkingowego. Idąc za tym opisem, dla 1 mamy każdy typ miejsca, dla 2 mamy miej-
sca, gdzie zwiększono wygodę zajmowania pozycji, a dla 3 mamy miejsca skrajne, 
gdzie manewrowanie przed zaparkowaniem może być znacznie bardziej dowolne. 
Oczywiście te informacje będą zebrane w wyniki ankiety i dodane do systemu, ale nie 
będzie można ich nigdzie podejrzeć i nie będą wyświetlane na monitorze lub tablicy 
informacyjnej, aby nie zdradzać umiejętności kierowcy. 

Drugi scenariusz jest nieco bardziej skomplikowany, ponieważ zakłada, że do 
firmy będą przyjeżdżali kurierzy, którzy będą potrzebowali miejsca tymczasowe-
go do 20 min. na swoje auto dostawcze (najczęściej o wymiarze długości do 6,5 m 
z bocznymi drzwiami do rozładunku jak na rysunku 8). 
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Rys. 8. Wymiary samochodu dostawczego Ford Transit LWB 

Źródło: Kendal Cars, b.d.

Należy więc uwzględnić jedno miejsce, które będzie tymczasowo przydzie-
lane dla wszystkich kurierów/dostawców, jacy pojawią się w firmie. Oczywiście 
na ten dzień zgłoszono również zapotrzebowanie na miejsca dla pracowników 
firmy, i tak mamy do zagospodarowania 8 miejsc dla dużych aut, 7 dla średnich 
i 11 dla małych. 

Na rysunku 9 przedstawiono wytypowaną konfigurację, gdzie uwzględniono zapo-
trzebowanie na miejsca dla aut osobowych (dla pracowników) oraz dla firm kurierskich 
i pocztowych (jedno miejsce mega o wymiarze 2500 mm × 7500 mm). Dodatkowo 
(fragment pola po lewej stronie miejsca 6 i po prawej stronie miejsca 2 z oznaczeniami 
kwadratu) przedstawiono zapas zwiększonego bezpieczeństwa dla zajmowania skraj-
nych miejsc w narożach parkingu, który wynosi dodatkowo po 350 mm. 

Rys. 9. Przykład 2 zagospodarowania miejsca według danych na dzień Y

Algorytm wytyczył miejsce dla auta dostawczego w ten sposób, że jeżeli koniecz-
ny będzie wyładunek drzwiami bocznymi, to kierowca parkuje tyłem do dodatkowego 
pola z plusem i ma pełną manewrowość przy wyładunku. Jeżeli natomiast konieczny 
jest wyładunek drzwiami tylnymi, to kierowca zaparkuje przodem do pola dodatko-
wego oznaczonego plusem (w warunkach realnych będzie to miejsce z oznaczeniem 
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trójkąta i plusem oznaczoną przestrzenią dodatkową) i będzie miał zapas miejsca na 
wyładunek do tyłu o wymiarze ok. 100 cm pola + 300 cm drogi i 40 cm zapasu obrzeża.

Trzeci scenariusz dla zagospodarowania miejsc w dniu Z, który jest wyjątko-
wym dniem, gdzie wymagane jest zabezpieczenie aż 7 miejsc dla aut dostawczych, 
ze względu na przeprowadzkę jednego działu firmy XYZ. Na ten dzień również zgło-
szono zapotrzebowanie parkingowe dla aut osobowych w liczbie i specyfikacji: 6 aut 
dużych, 7 średnich i 7 małych. Na rysunku 10 pokazano przykładową konfigurację. 

Rys. 10. Przykład 3 zagospodarowania miejsca według danych na dzień Z

W tym przypadku również ważne jest, aby miejsca dla aut dostawczych były 
ulokowane tak, aby łatwo można było je załadować drzwiami tylnymi lub bocznymi, 
dodatkowo ze względu na długość auta (ok. 6,5 m) ważne, aby miejsca były uloko-
wane w dogodnej do zajmowania pozycji, np. przy drodze wjazdowej. Oczywiście 
w razie potrzeby można miejsca powiększone szybko przekonfigurować na miejsca 
duże, średnie lub małe dla aut osobowych. Co najważniejsze, istnieje też możliwość 
przydzielania miejsc niesąsiadujących tak, aby chwilowo zwiększyć komfort wyła-
dunku lub załadunku, jeżeli wszystkie samochody nie przyjadą w jednym momencie, 
i tak przydzielane będą w pierwszej kolejności miejsca 1, 3, 5, 7, a potem 2, 4, 6. 
W razie potrzeby miejsca mogą też być łączone, aby zrobić chwilowo przestrzeń 
magazynową dla jednego z aut, i tak np. możemy połączyć miejsce 1 i 2, aby auto 
parkujące na miejscu 2 miało przez dany czas powierzchnię odkładczą/rezerwową. 
Wszystko to oczywiście zależy od rozbudowania algorytmu przydziału miejsc i od 
ilości wprowadzonych do bazy danych na dany dzień/godzinę.

Przy tego typu rozwiązaniu, gdzie z dnia na dzień zmienia się konfiguracja par-
kingu (a może nawet z godziny na godzinę przekonfigurować może się jego fragment), 
niezmiernie ważne jest odpowiednie informowanie kierowcy o tym, czy i gdzie może 
zaparkować. Na rysunku 11 pokazano przykładową tablicę informacyjną dla kierow-
ców uprawnionych do zajmowania miejsca. 

Na rysunku 12 pokazano jej przykładowe wypełnienie według algorytmu na 
wybrany dzień, w tym wypadku na 12.07.2020 roku. Na tablicy mamy powitanie 
grzecznościowe w niezmienianej formie oraz podstawowe informacje dla kierowców: 
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która jest aktualnie godzina, jakie auto zostało rozpoznane przez kamerę umiejsco-
wioną przy tablicy i sczytującą numery rejestracyjne, jaki został przydzielony numer 
miejsca plus oznaczenie graficzne oraz do której godziny auto ma uprawnione parko-
wanie. Znalazła się też na dole informacja o tym, jak ważne jest parkowanie w gra-
nicach wyznaczonego miejsca, aby nie przeszkadzać innym parkującym. Tego typu 
tablice są nadal bardzo powszechne i lubiane w naszym kraju, jednak są wypierane 
przez monitory, co pokazano w dalszej części opracowania.

Rys. 11. Tablica do informowania kierowcy o zajmowaniu wyznaczonego miejsca

Rys. 12. Przykład informacji o zajmowaniu miejsca na dany dzień dla auta (przekazane 
informacje to: dzień 12.07.2020, godzina 09:21, auto o numerze rejestracyjnym KRA 1234X 

ma zająć miejsce 04 oznaczone symbolem trójkąta i może je zajmować do godziny 16:00)

Rozwiązaniem na miarę obecnych czasów nie są jednak pokazane jako przykład 
tablice informacyjne, a wyświetlanie informacji na monitorze zewnętrznym odpor-
nym na warunki atmosferyczne, który umiejscowiony jest w osłonie przeciwsłonecz-
nej, aby był czytelny w każdych warunkach pogodowych. Na takim monitorze jak 
na rysunku 13 może być wyświetlana dowolna informacja o dowolnej konfiguracji, 
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jednak podobnie jak na tablicy informacyjnej mamy informację o tym, jaka jest aktu-
alnie godzina, jakie auto zostało rozpoznane przez kamerę umiejscowioną przy tablicy 
i sczytującą numery rejestracyjne, jaki został przydzielony numer miejsca i jakie jest 
jego oznaczenie graficzne oraz do której godziny auto ma uprawnione parkowanie. 

Rys. 13. Przykład informacji na monitorze o zajmowaniu miejsca na dany dzień dla 
danego auta (przekazane informacje to: dzień 12.07.2020, godzina 09:21, auto o numerze 

rejestracyjnym KRA 1234X ma zająć miejsce 04 oznaczone symbolem trójkąta i może 
je zajmować do godziny 16:00). Na mapie przedstawiono wskazanie drogi do miejsca 

i pokazano, gdzie znajduje się obecnie kierowca

Na dole znalazła się też informacja o tym, jak ważne jest parkowanie w granicach 
wyznaczonego miejsca, aby nie przeszkadzać innym parkującym. Dodatkowo mamy 
powitanie z nazwą i ewentualnie logo firmy i – co najważniejsze w tym przypadku – 
mamy mapę skonfigurowanego parkingu z informacją wizualną podpowiadającą, jak 
dojechać do wyznaczonego miejsca i które to obecnie jest miejsce, co znacząco może 
pomagać kierowcom w bezbłędnym dojeździe do wybranej lokalizacji.

Mapę parkingu w powiększeniu zaprezentowano na rysunku 14.
W systemie musi być też zabezpieczenie związane z chwilowym brakiem prą-

du lub błędem komputera i w takich przypadkach, jeśli będą one wykryte, to na par-
kingu wyświetlą się miejsca o stałych wymiarach jak na parkingu bazowym (miejsca 
2,5 m × 5 m w liczbie 22 w 3 kolumnach) (rys. 4).

Jeżeli na przykład wystąpi błąd i komputer straci dane lub się zawiesi, to również 
nie będzie przydziału miejsc i dla zabezpieczenia wyświetlony zostanie parking bazo-
wy. Koncepcję należy oczywiście zweryfikować w warunkach eksperymentalnych na 
prawdziwym parkingu, chodzi tutaj głównie o efekt wizualny wyświetlanych informacji 
na liniach LED, czy będą widoczne w słoneczny dzień i czy konieczny będzie sys-
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tem podgrzewania linii, aby nie zostały przykryte śniegiem w porze zimowej. Również 
samo zachowanie się kierowców należy zweryfikować w teście przedwdrożeniowym. 

Rys. 14. Przykład informacji na monitorze o zajmowaniu miejsca na dany dzień dla danego 
auta. Na mapie przedstawiono wskazanie drogi do miejsca i pokazano, gdzie znajduje się 

obecnie kierowca

Podstawowe dane, jakie będą wprowadzane do systemu przydziału, są następujące:
 – upoważnienie do parkowania na parkingu oraz status kierowcy;
 – wielkość auta (3-stopniowa skala); 
 – dane godzinowe na dany dzień z wyprzedzeniem min. 24 godzin (zawarty będzie 

czas rozpoczęcia parkowania i czas zakończenia, który nie może przekraczać 
8,5 godziny – 8 godzin pracy oraz po 15 minut zapasu na dojazd i odjazd – po 
15 minutach od wskazanego czasu parkowania miejsce zostanie przydzielone 
dla kogoś innego. Istnieje też możliwość parkowania dłużej niż 8,5 godziny, 
ale należy wtedy podać kod aktywacji przedłużenia po wcześniejszej rozmowie 
z ochroną i osobą odpowiedzialną za administrowanie parkingiem);

 – informacja o umiejętnościach parkowania (3-stopniowa skala konieczna do 
przydziału miejsc ze zwiększonym miejscem do manewrowania);

 – dodatkowe informacje systemowe:
• przydzielanie z pierwszeństwem dla członków zarządu i dyrekcji;
• zwiększenie zapasu czasowego do 30 minut przed i 30 minut po wskaza-

nym czasie, jeżeli wprowadzi się informacje o korkach lub niekorzystnych 
warunkach pogodowych (te informacje mogą też sczytywać się automa-
tycznie ze wskazanych źródeł);

• sytuacje awaryjne w przypadku np. ewakuacji, ćwiczeń pożarowych 
i podobnych;

• ewentualnie szczególne informacje takie jak blokada miejsca na cały dzień dla 
gościa specjalnego, łączenie miejsc w podwójne lub potrójne, rekonfiguracja 
miejsca co wskazany odstęp czasu, np. 2 godziny lub 4 godziny, jeżeli jest to 
możliwe, sprawdzanie sprawności systemu co określony czas, np. 24 godziny. 
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6.  Wnioski 

Każdy na pewno spotkał się z sytuacją, że na firmowym parkingu nie ma miejsc dla 
pracowników, a miejsca z tabliczkami dla wybranych osób są puste. Da się rozwiązać 
ten problem i wiele innych, ale wymaga to zastosowania złożonego systemu, jaki 
przedstawiono w tej publikacji. System ten nazwany został hybrydową koncepcją ste-
rowania parkingiem ze zmienną konfiguracją. 

Dlaczego hybrydową? Ponieważ połączono tutaj informacje stałe zebrane 
w bazie dotyczące priorytetów miejsc, ich wielkości i zależności ze zmiennymi para-
metrami systemowymi, odpowiedzialnymi za administrowanie powierzchnią par-
kingu i odpowiednim przydziałem miejsc w czasie tak, aby uzyskać jak największą 
przepustowość parkingu (liczbę aut na dobę) i jak największą chwilową liczbę miejsc 
parkingowych (liczba zajętych miejsc parkingowych). 

A dlaczego ze zmienną konfiguracją? Ponieważ rozwiązanie zakłada dostosowy-
wanie miejsc (w ich kształcie, numeracji i lokacji) do zapotrzebowania. Parking może 
się przeorganizować w dowolnym wskazanym czasie, ponieważ system będzie miał 
informacje z detektora numeru rejestracyjnego, kto przyjechał, a kto nie przyjechał 
we wskazanym przez siebie czasie. 

Koncepcja zakłada bardzo dużo danych wprowadzanych do bazy, na podstawie 
których będą przydzielane miejsca w danym dniu. W ramach rozwoju koncepcji pla-
nuje się, że system może zostać wzbogacony o sieć neuronową (samouczącą się), 
która będzie zbierała informacje przez jakiś czas (np. rok), a potem dostosuje swoje 
działanie do występujących zdarzeń. Tak na przykład osoby, które zajmują miejsca 
z opóźnieniem zawsze większym niż 15 min., będą karane skróceniem czasu parkin-
gowego lub zwiększoną opłatą. Osoby, które deklarują miejsca, a nie przyjeżdżają, 
mogą zostać chwilowo wyłączone z przydzielania im miejsc lub będą przerzucane na 
koniec listy, a miejsce będzie im przyznawane tylko w przypadku nadwyżki chwilo-
wej na dany dzień. Wszystkie gromadzone dane będą szyfrowane i nie będą podle-
gały wglądowi ogólnemu, zgodnie z administrowaniem danych osobowych i danych 
szczególnych mogących służyć identyfikacji personalnej. 

Koncepcja zakłada potencjalnie kilka tysięcy konfiguracji parkingu zależnych od 
wskazań liczby aut dużych, średnich i małych na dany dzień. Uwzględnia też miejsca 
powiększone dla aut dostawczych, miejsca specjalne dla aut ciężarowych i jest w sta-
nie nawet zablokować miejsce na karetkę, jeżeli dostanie informację, że została do fir-
my wysłana. Może w przyszłości też wysyłać informacje do kierowców/właścicieli aut 
o przeparkowaniu w razie potrzeby. W aktualnie zakładanej wersji auto niezidentyfiko-
wane na wjeździe nie dostanie przydziału miejsca, co pozwoli na pełną kontrolę parkingu. 

W przedstawionej koncepcji mamy zróżnicowanie wielkości (długości) miejsca 
na trzy gabaryty: duże, średnie i małe, co daje nam dodatkową powierzchnię do zago-
spodarowania na kolejne miejsca parkingowe, ale to z kolei wymaga reorganizacji 
rozmieszczenia tych miejsc, czym zajmuje się algorytm. W analizowanych 3 przy-
padkach mamy wynik wzrostu liczby miejsc parkingowych o ok. 18% (4 miejsca par-
kingowe), co jest dobrym wynikiem, zważywszy na niewielki rozmiar samego par-
kingu. Jako duży plus mamy tutaj możliwość wyznaczania miejsc o wymiarze 7,5 m 
oraz łączonych, co się przydaje, jeśli parkują auta dostawcze i ciężarowe. Oczywiście 
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przedstawione rozwiązanie (jak każda nowa koncepcja) wymaga pewnych nakładów 
finansowych, aby mogło zostać wdrożone, ponieważ trzeba zmodyfikować infrastruk-
turę parkingu, zatopić listwy LED w podłożu, rozbudować system informatyczny oraz 
wizualizację. Każda firma musi jednak podejść do tematu indywidualnie i oszacować, 
czy zwiększenie liczby zadowolonych pracowników o min. 20% jest warte inwestycji 
początkowej i co najważniejsze, czy nowy system przeniesie administrowanie parkin-
giem w XXI wiek, dając w tym aspekcie przewagę nad innymi rozwiązaniami o stałej 
konfiguracji miejsc. 
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HYBRID PARKING CONTROL CONCEPT  
WITH VARIABLE CONFIGURATION

Summary: This paper is presented a new idea of the solution, described the necessary infra-
structure changes and shown some examples of how the new system supports and improves the 
efficiency of the parking area. The developed concept was called hybrid because it combines 
two systems: given for user  a parking space in real time and reconfiguring the parking lot to 
the previously adopted assumption of its capacity. After each previously unplanned change, the 
system reacts and can reconfigure the car park to new assumptions. Of course, the cars are sta-
tionary in the same place, because the case under consideration is based on a solid surface car 
park without a car transport system. The places themselves are reconfigured, they change their 
shape and their mutual arrangement (only if they are free). The system can also be based on 
laser-displayed lines or LED illuminated lines installed below, or in the parking lot level (this 
solution was focused on in the publication). In this way, it is possible to obtain the daily capa-
city of the car park by up to 20%, and if we assume that we can reconfigure the car park, e.g. 
every 60 minutes, this capacity increases to even 50%. Many employees who have task-related 
working time do not need a place for a full 8 hours, so they can block them for e.g. 4 hours, and 
another employee will use the remaining time, which will increase the daily productivity of the 
place by 100%, and if we have several employees, who come to the company only for docu-
ments, one place can increase their efficiency several times from 7:00 to 16:00, and in the case 
of multi-shift work, we have more multiplication. It is difficult to quantify the overall increase 
in efficiency, so it is extremely safe to assume that it will be around 20%. 

Keywords: hybrid parking, management, parking system, parking concept




