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O programie 
 

System Bank Danych Drogowych (BDD) jest kluczowym systemem 

wspomagającym zarządzanie siecią drogową. Posiada bazy do rejestru 

danych lokalizowanych w ciągu drogi, takich jak informacje o zarządcach 

drogi, jej geometrii, stanie technicznym, zagospodarowaniu i 

wyposażeniu pasa drogowego, natężeniu ruchu i wielu innych.  

 

Fakt, iż przebieg dróg określają punkty referencyjne, które w przestrzeni 

są opisane poprzez trzy współrzędne geograficzne, daje pewność o 

stabilności wyznaczonego przebiegu drogi. Punkty oraz odcinki 

referencyjne pomiędzy nimi stanowią system referencyjny, będący 

podstawą funkcjonowania Banku Danych Drogowych, a także 

stanowiący system odniesienia dla lokalizacji zdarzeń na drodze. 

Dodatkowo każde zdarzenie jest uzupełnione informacją o pikietażu na 

drodze. BDD składa się z następujących modułów:  

 Edycja (wprowadzanie, przeglądanie i korekta danych) 

 Ewidencja (prowadzenie ewidencji dróg, drukowanie Książki Drogi 
oraz zestawień dla GUS do programu Microsoft Excel1 lub 
dokumentów PDF) 

 Plan Liniowy (prezentacja danych na drodze w formie graficznej) 
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 Mapa (prezentacja danych na mapie korzystając z kontrolki PPWK 
NavigoX) 

 Raporty (drukowanie raportów na podstawie gotowych szablonów 
do programu Microsoft Excel2 oraz tworzenie własnych szablonów, 
wizualizacja zdarzeń w systemach GIS – ESRI ArcView 3.x oraz 
ESRI ArcMap 9.x). 

 Administracja (zarządzanie systemem BDD, zbiór funkcji 
umożliwiających wymianę danych oraz automatyzację niektórych 
operacji) 

 MAS (wymiana danych z systemami SOSN i SOPO, graficzna 
prezentacja danych pomiarowych)  Dane (wczytywanie danych 
jednostek podrzędnych)  

System spełnia wszystkie wymogi dwóch rozporządzeń Ministra 

Infrastruktury w sprawie trybu sporządzania informacji, gromadzenia i 

udostępniania danych o sieci dróg publicznych oraz w sprawie numeracji 

i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych. Bank Danych Drogowych 

wyposażony jest w opcję automatycznej aktualizacji. Mając połączenie z 

Internetem system poinformuje o dostępności nowej wersji i poprowadzi 

przez proces uaktualnienia.  
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Edycja 
 

Podstawowym zadaniem Modułu Edycji jest automatyzacja procesu 

wprowadzania, korekty i aktualizacji danych przechowywanych w 

ramach BDD. W zasadniczej mierze odnosi się to do funkcji:  

 zarządzania zbiorami danych BDD , 

 wyszukiwania zakresu występowania zdarzeń na drogach, 

 wprowadzania danych o zdarzeniach w różnych zakresach 

tematycznych (zarządca, jezdnie, pasy, chodniki, pobocza, 

skrzyżowania itd.), 

 aktualizacji danych  

Wszystkie dane w BDD można oglądać zarówno rekord po rekordzie w 

odpowiednich oknach edycyjnych, jak również w szerszym ujęciu 

tabelarycznym w odniesieniu do konkretnej drogi lub warstwy 

tematycznej. 
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Dane z konkretnej warstwy tematycznej mogą być filtrowane oraz 

drukowane do programu Microsoft Excel3. Możliwa jest również 

wizualizacja danych w systemach GIS - ESRI ArcView 3.x oraz ESRI 

ArcMap 9.x, gdzie można je poddać dalszej obróbce lub wzbogacić 

dowolnymi warstwami podkładów mapowych, takimi jak granice 

administracji państwowej, rzeki czy miasta. Zarządcy nieposiadający 

licencji na dodatkowe oprogramowanie GIS mogą skorzystać z 

dostępnych darmowych przeglądarek GIS, z którymi współpracuje Bank 

Danych Drogowych (np. TatukGIS Viewer). W takim przypadku również 

możliwa jest wizualizacja danych i wzbogacanie dodatkowymi 

podkładami mapowymi, ale bez możliwości dalszej edycji danych. 

 

 
 

Do dowolnego punktu lub odcinka na drodze można dołączyć tzw. 

Media, czyli dokument lub obraz graficzny (będący np. zdjęciem 

fragmentu drogi). Zdjęcia dołączone w taki sposób mogą być wyświetlane 

podczas przeglądania drogi na Planie Liniowym. 
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Możliwe jest wygenerowanie przekroju poprzecznego drogi we 

wskazanym miejscu korzystając z aplikacji BDD Przekroje, będącej 

elementem systemu Bank Danych Drogowych. 
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Ewidencja 
 

Moduł Ewidencji umożliwia użytkownikom Banku Danych Drogowych 

wprowadzanie, korektę i aktualizację danych potrzebnych do 

sporządzenia kompletnego zestawienia Książka Drogi zgodnie z 

wymogami „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 

2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, 

obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 

numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom” (Dz. U. Nr 

67, poz. 582, z dnia 25 kwietnia 2005 r.) .  

 

W skład zestawienia Książka Drogi wchodzą następujące elementy: 

 Strona tytułowa 

 Spis treści 

 Osoba upoważniona do dokonywania wpisu 

 Wykaz opracowań projektowych dotyczących odcinka drogi 

 Zestawienie zbiorcze danych technicznych odcinka drogi: 
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o poza granicami administracyjnymi miast 

o w granicach administracyjnych miast 

 Wykaz dzienników objazdu dróg - kontroli stanu technicznej 
sprawności odcinka drogi 

 Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznego i 
wartości użytkowej odcinka drogi 

 Wykaz protokołów odbioru robót dla odcinka drogi (budowa, 
przebudowa, remont) 

 Wykaz protokołów katastrof odcinka drogi 

 Załącznik – spis tomów Książki Drogi 

 Szczegółowe dane techniczne charakteryzujące odcinek drogi: 

o Parametry techniczne odcinka drogi 

o Zagospodarowanie odcinka drogi 

o Wyposażenie techniczne odcinka drogi 

o Schematy skrzyżowań z drogami i dane charakterystyczne 
skrzyżowania  

o Rysunki przekrojów charakterystycznych drogi  

Możliwe są następujące rodzaje wydruków Książki Drogi: 

 na drukarkę z podglądem w BDD, 

 do programu Microsoft Excel4,  

 do dokumentów PDF. 
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Moduł Ewidencji umożliwia użytkownikowi wydruk następujących 
zestawień do GUS: 

 Formularz danych o sieci dróg publicznych 

o poza granicami administracyjnymi miast 

o w granicach administracyjnych miast 

 Dane dotyczące obiektów mostowych, tuneli i promów 

o poza granicami administracyjnymi miast 

o w granicach administracyjnych miast 

 Dane rzeczowo-finansowe o wykonaniu robót drogowomostowych 

o poza granicami administracyjnymi miast 

o w granicach administracyjnych miast 

 Szacunkowa wartość przyrostów i ubytków na sieci dróg 
publicznych 

o poza granicami administracyjnymi miast 

o w granicach administracyjnych miast  
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Możliwe są następujące rodzaje wydruków zestawień do GUS: 

 na drukarkę z podglądem w BDD,  

 do programu Microsoft Excel5,  

 do dokumentów PDF.  

Formularz danych o sieci dróg publicznych może być dodatkowo 
wyeksportowany do pliku w formacie XML, który jest standardem 
wymiany danych. 

 

Plan Liniowy 
 

Podstawowym zadaniem planu liniowego jest prezentacja zdarzeń na 

drodze w postaci symboli z możliwością ich uzupełnienia o dodatkowe 

ikony lub etykiety. Oferuje on również możliwość uzyskania danych 

opisowych, wywoływania okien edycyjnych zdarzeń w celu modyfikacji 

parametrów oraz wykonywania wydruków. Proponowany interfejs stara 

się zapewnić użytkownikowi łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych 

funkcji, zachowując jednocześnie maksymalnie duży obszar prezentacji.  

Poza graficznym widokiem liniowym drogi możliwe jest wyświetlanie 

dodatkowych informacji, takich jak pomiary (dane pochodzące z systemu 

SOSN (Oprogramowanie dodatkowe wymaga zakupienia licencji u 

producenta), geometria drogi (wartości pochyleń i łuków), media (obrazy 

graficzne dołączane do wybranych punktów lub odcinków na drodze) i 

innych.  
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Mapa 
 

Moduł Mapa korzysta z zainstalowanego komponentu PPWK NavigoX 

(Oprogramowanie dodatkowe wymaga zakupienia licencji u 

producenta.), wykorzystującego dane topograficzne używane przez 

program Navigo (komputerową mapę Polski). Pozwala to na: 

 wizualizację zdarzeń z dowolnej bazy BDD, 

 wyszukiwanie na mapie zdarzeń, dróg, ulic, miejscowości, punktów 

zainteresowania, 

 umożliwienie wydruków mapy wraz z naniesionymi symbolami 

zdarzeń, 

 umożliwienie przejścia do edycji konkretnego zdarzenia z poziomu 

mapy. 
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Raporty 
 

Moduł Raportów umożliwia wykorzystanie danych zebranych w Banku 

Danych Drogowych do generowania zestawień i wizualizacji danych. 

Składa się z następujących elementów: 

 Szablony 

Generowanie raportów do programu Microsoft Excel 

(Oprogramowanie dodatkowe wymaga zakupienia licencji u 

producenta) na podstawie gotowych szablonów udostępnianych 

razem z BDD. 

 Definiowane 

Możliwość tworzenia własnych szablonów raportów poprzez 

wybór elementów mających wejść w skład raportu (warstw BDD, 

pól danej bazy, dróg). Możliwe jest także zdefiniowanie 

dodatkowych warunków filtrowania zdarzeń wybranej bazy. 

Przygotowany szablon można zapisać w formacie XLS (Microsoft 

Excel) w celu wielokrotnego wykorzystywania w systemie BDD. Na 

podstawie utworzonych szablonów można tworzyć kolejne. 
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 BUD/ZUD  

Generowanie zestawień Bieżące Utrzymanie Dróg oraz Zimowe 

Utrzymanie Dróg do programu Microsoft Excel. 

 ArcView/ArcMap 

Wizualizacja zdarzeń zgromadzonych w BDD w systemach GIS – 

ESRI ArcView 3.x oraz ESRI ArcMap 9.x 

 
 

Administracja 
 

Moduł Administracji jest częścią programu umożliwiającą dostęp do 

wszystkich parametrów i ustawień systemu oraz zestawu narzędzi do 

operacji na bazie danych. Niektóre z opcji dostępnych w Module 

Administracji, to: 

 archiwizacja danych 

 import danych 

o z innej instancji BDD (wszystkie dane) 

o z programu System Gospodarki Mostowej6 (dane o obiektach 

inżynierskich) 
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o z Generalnego Pomiaru Ruchu (dane o natężeniu ruchu)  

o z programu KeoWIN (dane o osuwiskach) 

o z Profilografu (dane o geometrii) 

o z plików w formacie XML 

 eksport danych 

o do innej instancji BDD (wszystkie dane) 

o do programu System Gospodarki Mostowej (dane o obiektach 

inżynierskich) 

o do plików w formacie XML 

 łączenie danych z jednostek podrzędnych 

 podział danych dla jednostek podrzędnych 

 funkcje masowej modyfikacji danych 

Eksport oraz import danych w formacie XML umożliwia wymianę 

danych z innymi systemami, pozyskiwanie danych od wykonawców itp. 
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Moduł Analizy Statystycznej 
 

Moduł Analizy Statystycznej (MAS) w obecnej formie jest programowym 

pomostem (zawierającym procedury obsługi), służącym do 

zabezpieczenia zgodności oraz przepływu danych pomiędzy programem 

SOSN7 i Bankiem Danych Drogowych. Funkcje Modułu Analizy 

Statystycznej w ramach systemu Banku Danych Drogowych obejmują: 

 umożliwienie zasilenia systemu SOSN danymi dotyczącymi 

lokalizacji (w tym system referencyjny), parametrów (szerokość 

jezdni i pobocza) i administracji (jednostka zarządzająca, klasa 

techniczna i kategoria) dróg krajowych zgromadzonymi w Banku 

Danych Drogowych, 

 dostarczanie do Banku Danych Drogowych danych pomiarowych 

przetworzonych w SOSN (wskaźniki miarodajne i zalecane zabiegi), 

 umożliwienie prezentacji danych przetworzonych w systemie 

SOSN za pomocą narzędzi medialnych dostępnych w Banku 

Danych Drogowych, 

 zapewnienie kontroli ciągłości danych pomiarowych. 

Ważną funkcją Modułu Analizy Statystycznej jest możliwość graficznej 

prezentacji danych - co znacznie ułatwia ich analizę. Możliwe jest 

wygenerowanie i wydrukowanie dowolnego z proponowanych 

zestawień do programu Microsoft Excel lub jego prezentacja w systemie 

ESRI ArcView 3.x. 
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Dane 
 

Moduł Danych służy do wczytywanie danych jednostek podrzędnych. 

Posiada również funkcje porównujące zawartości zbiorów danych. 
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Kontakt 
 

Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z o.o. 

Plac Wolności 18, 61-739 Poznań 

tel. (61) 852 75 46 

www.ibpolsoft.pl 


