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WSTĘPNY PROJEKT SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU DLA 

PRZYKŁADOWEGO PARKINGU  

Streszczenie: W referacie zaprezentowano wstępny projekt systemu kontroli dostępu dla 

parkingu znajdującego się przy Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej. Przedstawiono stan 

obecny, koncepcję nowej organizacji oraz wstępny kosztorys. Celem nowego rozwiązania jest 

przede wszystkim zwiększenie dostępności miejsc parkingowych dla petentów starostwa. 
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A INITIAL PROJECT OF AN ACCESS CONTROL SYSTEM FOR 

AN EXEMPLARY PARKING  

Summary: The paper presents an initial project of access control system for a car parking 

located at the Poviat Starosty in Bielsko-Biała. The present state, the concept of the new 

organization and the initial estimation of cost are presented. The aim of the new solution is, 

above all, to increase the availability of parking spaces for visitors of Poviat Starosty. 
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1. Wprowadzenie 

W ciągu ostatnich lat niezmiennie odnotowywany jest znaczący wzrost liczby 

pojazdów poruszających się po polskich drogach. Wymusza to stałą rozbudowę 
i modernizację infrastruktury drogowej, w tym przede wszystkim sieci dróg. 

Niezwykle istotny jest jednak także rozwój parkingów. I chodzi tu nie tylko 

o powstawanie nowych miejsc postojowych, ale także o zmianę sposobu zarządzania 

już istniejącymi parkingami. Jest to szczególnie ważne w centrach miast, w okolicy 

dużych zakładów przemysłowych, urzędów oraz w pobliżu osiedli mieszkaniowych 
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gdzie znaczącym problemem dla użytkowników samochodów jest niedostateczna 

liczba miejsc parkingowych. Samochody parkujące nieprawidłowo, porzucone wraki 

stojące w tym samym miejscu przez wiele lat, a także pojazdy wystawione na sprzedaż 
na publicznych parkingach skutecznie ograniczają liczbę dostępnych miejsc postoju. 

Aby temu zaradzić zarządcy terenów, na których znajdują się parkingi, wprowadzają 
różnego typu systemy kontroli dostępu, dzięki czemu zapełnianie parkingu przez 

niechciane pojazdy jest mocno ograniczane. Umożliwia to ułatwione korzystanie 

z parkingu przez zwykłych użytkowników, w sposób zgodny z założeniami. Często 

pozwala również na uzyskanie wymiernych korzyści finansowych przy minimalnych 

kosztach obsługi. Na wagę zagadnień związanych z parkowaniem zwracają uwagę 
między innymi Gaca i inni [1] stwierdzając „problemy parkowania są często 

trudniejsze do rozwiązania niż problemy ruchu”. Podstawowe informacje związane 

z zasadami projektowania i lokalizacji parkingów można znaleźć w [2]. 

Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych 

liczbę dostępnej przestrzeni parkingowej można podnieść bez budowy nowych 

parkingów, a co za tym idzie redukując koszty potrzebne do uzyskania oczekiwanego 

efektu. Zastosowanie systemu kontroli dostępu niesie ze sobą wiele zalet, pod 

warunkiem, że jest on dobrze przemyślany i w odpowiedni sposób dostosowany do 

konkretnej lokalizacji, łatwy w obsłudze dla zarządcy, jak i użytkownika – kierowcy. 

2. Koncepcja systemu kontroli dostępu dla parkingu Starostwa 

Powiatowego w Bielsku-Białej 

W niniejszym referacie przedstawiono wstępny projekt systemu kontroli dostępu dla 

parkingu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. Starostwo Powiatowe w Bielsku-

Białej znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego oraz wielu 

firm, czego skutkiem jest duża liczba parkujących pojazdów przy starostwie. 

Powoduje to, że także w dni, w których urząd nie funkcjonuje, miejsca parkingowe są 
zajęte w znacznym stopniu (rys. 1). Można zatem domniemywać, że w trakcie godzin 

pracy starostwa petenci mogą mieć kłopoty z parkowaniem. Jednym ze sposobów 

rozwiązania tego problemu może być ograniczenie dostępu do parkingu, dzięki czemu 

zostałaby zwiększona jego dostępność dla petentów oraz pracowników starostwa. 

 

Rysunek 1. Przykład zajętości parkingu przy Starostwie Powiatowym w Bielsku-

Białej w dzień wolny od pracy (źródło: zdjęcie własne) 



 Wstępny projekt systemu kontroli dostępu dla przykładowego parkingu 99 

2.1. Charakterystyka stanu obecnego 

Obecnie starostwo posiada wytyczone miejsca postojowe zarówno przed frontową 
częścią budynku jak również na jego tyłach. Parking przebiegający równolegle do 

ulicy Mieszka I posiada 78 miejsc postojowych (w tym 2 miejsca postojowe dla osób 

niepełnosprawnych), oraz 10 miejsc znajdujących się bezpośrednio przed głównym 

wejściem do budynku, przeznaczonych dla pracowników (miejsca „zakreślone” 

znakiem X). Za budynkiem jest 112 miejsc postojowych. Rzeczywista liczba miejsc 

do parkowania jest jednak nieco większa. Ponadto dodatkowe miejsca postojowe 

zostały wytyczone w części parkingu przyległej do wyjścia w północnej części 

budynku, gdzie istnieje możliwość zaparkowania około 30 pojazdów. Poszczególne 

części parkingu przedstawiono na zdjęciu zamieszczonym na rys. 2. 

 

Rysunek 2. Zdjęcie parkingu Starostwa Powiatowego (źródło: maps.google.com)  

1 - parking przy frontowej części budynku, 2 - parking z tyłu budynku, wjazd z ulicy 

A. Asnyka, 3 - parking w pobliżu północnego wyjścia z budynku 

2.2 Założenia dla projektowanego systemu kontroli dostępu 

Przyjęto, że istota działania projektowanego systemu parkingowego będzie polegała 

na zastosowaniu urządzeń wydających bilet z nadrukowanym kodem kreskowym 

zawierającym czas i datę wjazdu na parking oraz urządzeń sprawdzających czas 

postoju przed wyjazdem z parkingu. Dla tego typu parkingów często stosuje się 
bezpłatny okres czasu, w którym kierowca ma możliwość opuszczenia parkingu bez 

uiszczania opłaty – zazwyczaj jest to czas rzędu 5-15 minut. W przypadku Starostwa 

Powiatowego proponowanym rozwiązaniem jest przyjęcie 30 bezpłatnych minut dla 
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parkingu znajdującego się przed budynkiem, umożliwiających zrealizowanie 

podstawowych spraw takich jak np. odbiór dokumentów. Dzięki temu rozwiązaniu 

uzyskano by dużą rotację pojazdów (samochody parkujące na krótszy okres czasu), 

a co za tym idzie ułatwienie użytkownikowi znalezienia miejsca parkingowego. 

Z kolei w części parkingu znajdującej się za budynkiem Starostwa zalecany bezpłatny 

czas parkowania pojazdu został wydłużony do 120 minut. Pozwoliłoby to na 

darmowy postój pojazdów należących do petentów np. Wydziału Komunikacji, gdzie 

czas oczekiwania w kolejce często wynosi ponad godzinę. 
Pracownicy urzędu w proponowanym systemie dostępu otrzymaliby do dyspozycji 

karty zbliżeniowe przypisane do konkretnej osoby, co umożliwiłoby im bezpłatne 

parkowanie na czas pracy. Rozwiązanie to funkcjonowałoby jednak tylko w części 

parkingu znajdującej się z tyłu budynku, dzięki czemu zachowano by większą liczbę 
miejsc postojowych dla interesantów w części przyległej do ul. Mieszka I. Ponadto 

wydzielona część parkingu znajdująca się w pobliżu wyjścia w północnej części 

budynku (wjazd od ulicy A. Asnyka) zostałaby przeznaczona tylko dla użytku 

pracowników urzędu. W przypadku tego parkingu i proponowanego rozwiązania 

wystarczyłaby minimalna liczba potrzebnych urządzeń kontroli dostępu, dzięki 

czemu powierzchnia parkingowa nie uległa zmniejszeniu, a co za tym idzie nie została 

zredukowana liczba miejsc postojowych. Miejsca parkingowe wyłączone obecnie 

z użytku znajdujące się przy głównym wejściu do placówki, zostałyby według 

projektu przeznaczone do parkowania przez zarząd Starostwa Powiatowego.  

2.3. Koncepcja rozmieszczenia urządzeń systemu parkingowego 

Na rys. 3 umieszczono schemat rozmieszczenia poszczególnych elementów 

proponowanego rozwiązania. Do najistotniejszych należą: 
1. zarządzająca jednostka centralna, koncentrator zarządzający, 

2. okablowanie, 

3. moduł wjazdowy parkingu przy ul. Mieszka I, 

4. moduł wyjazdowy parkingu przy ul. Mieszka I, 

5. kasa parkingowa (I), 

6. szlaban elektromechaniczny parkingu przy ul. A. Asnyka, 

7. moduły wjazdowy oraz wyjazdowy parkingu wewnętrznego, 

8. kasa parkingowa (II). 

Poniżej krótko omówiono poszczególne elementy. 

Jednostka centralna jest to komputer klasy PC, wyposażony w oprogramowanie 

umożliwiające zarządzanie całym systemem parkingowym, obsługę kart 

zbliżeniowych, rozliczania płatności za postój oraz przeglądanie rejestru zdarzeń. 
Koncentrator zarządzający to urządzenie umożliwiające połączenie wielu terminali 

wjazdowych i wyjazdowych, kas parkingowych oraz stacji roboczych 

w zintegrowany system parkingowy. 
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Rysunek 3. Schemat proponowanego rozwiązania 

Moduł wjazdowy – zespół urządzeń zainstalowanych przy wjeździe na parking, 

składający się z: 

- terminalu wjazdowego (bileterki) – urządzenie wyposażone w ekran 

ciekłokrystaliczny (wyświetlający podstawowe informacje oraz służący do 

konfiguracji urządzenia w trybie serwisowym), termiczną drukarkę biletów 

z kodem kreskowym oraz czytnik kart zbliżeniowych, 

- szlabanu elektromechanicznego, 

- pętli indukcyjnych umieszczonych w jezdni. 

Moduł wyjazdowy – zespół urządzeń zainstalowanych przy wyjeździe z parkingu, 

składający się z: 

- terminalu wyjazdowego – urządzenie wyposażone w ekran ciekłokrystaliczny 

(wyświetlający podstawowe informacje oraz służący do konfiguracji urządzenia 

w trybie serwisowym), skaner biletów mający za zadanie odczyt kodów 

kreskowych z biletów lub wydruków z kasy parkingowej oraz czytnik kart 

zbliżeniowych, 

- szlabanu elektromechanicznego, 

- pętli indukcyjnych umieszczonych w jezdni. 

Kasa parkingowa (automat rozliczeniowy) to urządzenie mające za zadanie 

rozliczanie opłaty za postój klienta na parkingu według ustalonego wcześniej cennika, 

wyposażone w ekran ciekłokrystaliczny (wyświetlający między innymi datę, czas 

i koszt postoju) oraz drukarkę termiczną służącą do wydruku potwierdzenia 

przeprowadzonej opłaty. W zależności od wybranej opcji w celu pobierania opłat 

wykorzystuje się akceptory bilonu, banknotów oraz kart płatniczych.  

Okablowanie – w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy poszczególnymi 

elementami systemu parkingowego między sobą oraz jednostką centralną należy 

zastosować wielożyłowy przewód sygnałowy. Najczęściej jest to ośmiożyłowy kabel 

FTP/UTP, tzw. „skrętka”. Ponadto, każde z urządzeń wymaga przyłącza prądu 

zmiennego 230 [V] zasilanego poprzez kabel 3-żyłowy o przekroju 2,5 [mm2]. 

Poniżej przedstawiono poglądowy plan rozmieszczenia urządzeń projektowanego 

systemu parkingowego dla części obiektu znajdującej się przy głównym wejściu do 

budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej (rys. 4). Na ilustracji zaznaczono 

poszczególne elementy omawianej realizacji wraz z przebiegiem wymaganego 

okablowania łączącego elementy zewnętrzne z urządzeniami zarządzającymi 

umieszczonymi wewnątrz budynku. Dzięki zastosowaniu szlabanu 
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elektromechanicznego Came G4000 o długości ramienia równej 4 m, uzyskano 

szerokość przejazdu umożliwiającą wygodny wjazd i wyjazd z parkingu. Przesunięcie 

poszczególnych terminali ok. 3 m względem szlabanów oraz umieszczenie ich po 

lewej stronie umożliwia ich obsługę bez konieczności wysiadania z pojazdu. Należy 

zwrócić uwagę na konieczność oddzielenia przestrzeni parkingowej od przebiegającej 

równolegle ulicy przy pomocy dodatkowych słupków, barier lub krawężników w celu 

uniemożliwienia wyjazdu z parkingu z pominięciem szlabanu wjazdowego. 

 

Rysunek 4. Plan rozmieszczenia elementów systemu dla parkingu przy ul. Mieszka I 

W części parkingu znajdującej się za budynkiem zaistniała konieczność ustawienia 

urządzeń obok siebie, co przedstawiono na rys. 5. Rozmieszczenie poszczególnych 

elementów na planie trójkąta oszczędza przestrzeń, dzięki czemu udało się wyłączyć 
z użytku minimalną liczbę miejsc postojowych. Zastosowanie takiego rozwiązania 

jest spowodowane niedostateczną szerokością wjazdu na parking wynoszącą zaledwie  

5 m, a co za tym idzie, brakiem możliwość ustawienia wjazdu i wyjazdu równolegle 

względem siebie. Umożliwi ono również kierowcy ponowne objechanie parkingu bez 

konieczności wyjeżdżania z niego. Przedstawione rozwiązanie jest często spotykane 

na ciasnych parkingach, przy czym jest ono rozwiązaniem w pełni funkcjonalnym. 

 

Rysunek 5. Plan rozmieszczenia elementów systemu dla parkingu za budynkiem 
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2.4. Wizualizacja  

W pracy [3] przedstawiono wykonane przy pomocy programu graficznego GIMP 

(GNU Image Manipulation Program) wizualizacje poszczególnych części 

projektowanego systemu parkingowego. Wizualizacje mają wyłącznie charakter 

poglądowy, ale pozwalają osobom mniej zorientowanym na wyobrażenie sobie 

końcowego efektu. Z uwagi na ograniczoną długość referatu zaprezentowano w nim 

jedynie wizualizację modułu wjazdowo-wyjazdowego parkingu za budynkiem  

(rys. 6). Pozostałe wizualizacje można znaleźć w [3]. 

 

Rysunek 6. Wizualizacja modułu wjazdowo-wyjazdowego parkingu za budynkiem 

(źródło: własne) 

2.5. Kalkulacja kosztów 

Dla projektowanego rozwiązania opracowano wstępny kosztorys zawierający koszty 

wykorzystanych urządzeń oraz materiałów wchodzących w skład systemu kontroli 

dostępu dla parkingów Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. W kalkulacji, po 

konsultacji z producentem zaproponowanych urządzań – firmą Parksystem Sp. z o.o. 

z Bielska-Białej, zawarto również orientacyjne koszty montażu urządzeń. Kalkulację 
kosztów systemu z podziałem na poszczególne części parkingu zwiera tabela 1. 

Została ona wykonana wg cen z początku 2017 roku. 
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Tabela 1. Kalkulacja kosztów systemu parkingowego dla Starostwa Powiatowego 

L.p. 
Nazwa 

produktu 
Opis 

Cena 

jednostkowa 

netto 

[zł] 

Il
o
ść

 Cena 

netto 

[zł] 

System parkingowy przy ul. Mieszka I 

1. 

Terminal 

wjazdowy 

Parksystem 

Standard 

Wyświetlacz LCD, drukarka 

termiczna, czujnik rozpoznania 

pojazdu, grzałka, wentylator, 

układ elektryczny, sterownik 

wewnętrzny, czytnik kart 

zbliżeniowych 

9100  1 9100  

2. 

Szlaban 

elektro-

mechaniczny 

Came G4000 

Centrala sterująca, ramię do 

3,5 [m] długości, czas otwierania 

od 3[s], praca intensywna 
3200  2 6400  

3. 

Terminal 

wyjazdowy 

Parksystem 

Standard 

Wyświetlacz LCD, skaner kodów 

kreskowych, grzałka, wentylator, 

układ elektryczny, sterownik 

wewnętrzny 

9100  1 9100  

4. Detektor 

indukcyjny 

Detektor indukcyjny – 

jednokanałowy z układem 

zamykająco-zabezpieczającym 

600  2 1200  

5. 
Kasa 

parkingowa 

Parksystem 

Automat rozliczeniowy, 

możliwość opłaty bilonem, 

banknotami, kartą płatniczą, 
wydający resztę 

38000  1 38000  

6. 
Słupek 

zabezpiecza-

jący 

Słupek stalowy lakierowany 

proszkowo, wysokość 1 m 45  10 450  

7. Montaż 
Wykonanie pętli indukcyjnych, 

przygotowanie instalacji oraz 

okablowania 

4000  1 4000  

SUMA 68250  

System parkingowy znajdujący się za budynkiem Starostwa Powiatowego 

8. 

Terminal 

wjazdowy 

Parksystem 

Standard 

Wyświetlacz LCD, drukarka 

termiczna, czujnik rozpoznania 

pojazdu, grzałka, wentylator, 

układ elektryczny, sterownik 

wewnętrzny, czytnik kart 

zbliżeniowych 

9100  1 9100  

9. Szlaban 

elektro-

mechaniczny 

Came G4000 

Centrala sterująca, ramię do 3,5 m 

długości, czas otwierania od 3 s, 

praca intensywna 
3200  2 6400  

10. Terminal 

wyjazdowy 

Parksystem 

Standard 

Wyświetlacz LCD, skaner kodów 

kreskowych, grzałka, wentylator, 

układ elektryczny, sterownik 

wewnętrzny 

9100  1 9100  



 Wstępny projekt systemu kontroli dostępu dla przykładowego parkingu 105 

11. 
Detektor 

indukcyjny 

Detektor indukcyjny – 

jednokanałowy z układem 

zamykająco-zabezpieczającym 

600  2 1200  

12. 
Kasa 

parkingowa 

Parksystem 

Automat rozliczeniowy, 

możliwość opłaty bilonem, 

banknotami, kartą płatniczą, 
wydający resztę 

38000  1 38000  

13. Słupek 

zabezpiecza-

jący 

Słupek stalowy lakierowany 

proszkowo, wysokość 1 m 45  5 225  

14. 

Montaż 
Wykonanie pętli indukcyjnych, 

przygotowanie instalacji oraz 

okablowania 

3500  1 3500  

SUMA 67525  

Parking przy ul. A. Asnyka 

15 Szlaban 

elektro-

mechaniczny 

Came G4000 

Centrala sterująca, ramię do 3,5m 

długości, czas otwierania od 3s, 

praca intensywna 
3200  1 3200  

16. Karta 

częstotliwo-

ści Came SP 

Karta częstotliwości do obsługi 

pilotów z możliwością przypisania 

do 36 kodów 

90  1 90  

17. Pilot 

radiowy 

Pilot radiowy Came Space 
50  30 1500  

18. 
Montaż 

Przygotowanie instalacji oraz 

okablowania 
1000  1 1000  

SUMA 5790  

Pozostałe elementy systemu parkingowego 

19. Koncentrator 

systemu 

CarParking 

Sterownik systemu, zarządzanie 

automatami 7500  1 7500  

20. Jednostka 

centralna 

Komputer klasy PC, 

oprogramowanie CarParking 
5000  1 5000  

21. 
Akcesoria 

dodatkowe 

Stacjonarny czytnik kart 

zbliżeniowych, bileterka 

wewnętrzna, centrala domofonów 

4750  1 4750  

22. Karta 

zbliżeniowa 

Karta zbliżeniowa dla 

pracowników obiektu 
5  100 500  

23. 
Montaż 

Rozprowadzenie okablowania, 

instalacja 
2000  1 2000  

SUMA NETTO 19750  

SUMA NETTO ŁĄCZNIE 161315 

4. Wnioski 

W referacie przedstawiono koncepcję systemu kontroli dostępu dla parkingu 

Starostwa Powiatowego znajdującego się przy ulicy Adama Asnyka w Bielsku-Białej. 

Głównym założeniem przyjętym na etapie opracowywania wstępnego projektu było 

zwiększenie kontroli nad pojazdami parkującymi na terenie obiektu. Z powodu 
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dużego zagęszczenia ludności zamieszkującej najbliższą okolicę placówki, znaczna 

część miejsc postojowych przeznaczonych dla petentów urzędu oraz jego 

pracowników jest obecnie stale zajęta. Zastosowanie przedstawionego rozwiązania 

pozwoliłoby na ograniczenie tego zjawiska do minimum.  

Zwiększona liczba realnie dostępnych dla interesantów urzędu miejsc parkingowych 

przyczyniłaby się do redukcji czasu potrzebnego na odnalezienie wolnego miejsca 

postojowego, dzięki czemu wzrósłby komfort korzystania zarówno z samego 

parkingu jak i urzędu. Właściwe rozmieszczenie poszczególnych elementów systemu 

nie wpłynęłoby negatywnie na funkcjonalność parkingu. 

Zastosowanie sprawdzonych rozwiązań i urządzeń wiodących marek gwarantuje 

bezproblemowe użytkowanie systemu przez długi okres czasu. Firma dostarczająca 

urządzenia i technologie z siedzibą mieszcząca się w Bielsku-Białej zapewniłaby 

szybki czas reakcji w przypadku niespodziewanych awarii bądź zdarzeń losowych. 

Dzięki użyciu systemu biletowego stosunkowo wysoki koszt inwestycji mógłby 

zostać w części zamortyzowany poprzez możliwość pobierania opłat za postój 

pojazdów parkujących przez dłuższy okres czasu (przekraczających bezpłatny czas 

postoju na parkingu). Bezobsługowość zaprezentowanego rozwiązania zapewnia 

zredukowanie kosztów użytkowania systemu. Jedyne kosztu stanowiłyby materiały 

eksploatacyjne, koszty energii i niezbędnych konserwacji systemu. 

Warto także zwrócić uwagę, na możliwość rozbudowy funkcjonalności 

proponowanego rozwiązania. Łatwo bowiem doposażyć system w lokalne tablice 

informujące o liczbie dostępnych miejsc parkingowych, a także włączyć parking 

w miejski system informacji drogowej. Obecnie w Bielsku nie ma co prawda takiego 

systemu, ale podjęto już działania mające doprowadzić do powstania miejskiego 

systemu ITS (inteligentne systemy transportowe). Jedną z jego funkcjonalności może 

być system informacji o wolnych miejscach parkingowych na terenie śródmieścia. 
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