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Streszczenia angielskie – Abstracts in English

Kazimierz Jamroz, Lech Michalski
Transport in researches and education in Gdańsk University of Technology 
Abstract: Over 111 years of existence the Gdańsk University of 
Technology (GUT) can be divided into three periods of its opera-
tion: the period under Prussian rule, the period of the Free City 
of Danzig and the period of the Republic of Poland. During its 
existence the number of students and academic teaching and rese-
arch staff has grown many times as well as scope of researches has 
been expanded. During the whole period of its existence more than 
110 thousand alumnus have graduated from the University. The 
Transport department is one of the specialties that has been existing 
at the GUT from the beginning. The article presents  brief history 
of the Gdańsk University of Technology, the outline of scientific re-
searches in the field of Transport and characteristics of education at 
this department.
Keywords: Gdańsk University of Technology, history, transport, 
research, teaching

Kazimierz Jamroz, Jan Kempa, Judyta Rychlewska, Tomasz 
Mackun
Method for determining area of good visibility at pedestrian crossing in 
Poland
Abstract: One of the important factors affecting accidents with pe-
destrians crossing the road are limitations of areas of good visibility 
of pedestrians and vehicles at pedestrian crossings. In Poland this is-
sue is underestimated. This paper proposes a method of determining 
area of good visibility at pedestrian crossings in Poland. The method 
has been developed on the basis of  international experiences and 
own studies. The method includes: a measure to estimate vehicle 
sight distance approaching the crossing  from the point of view of 
pedestrians willing to pass the road, measure to estimate a distance 
of the visibility of pedestrians crossing the road or demonstrating 
intention to enter a crossing from the point of view of the driver of 
approaching vehicle  and rules of verification the area of good visibi-
lity in order to possible improvement.
Keywords: roads, pedestrian crossings, visibility, method of esti-
mation

Kazimierz Jamroz, Wojciech Kustra, Anna Gobis, Daniel 
Gajewski
Risk management method on the streets’ network in Warsaw
Abstract: The paper presents application of risk management me-
thods in the road infrastructure safety management in cities. The 
first part outlines the legal conditions and international experien-
ce, which were premises for the development of risk assessment 
methods  on the elements of linear and point infrastructure on the 
basic urban road network in Warsaw. The second part presents 
adopted assumptions, description of the objects of analysis, period 
of analysis, specification of the main problems and selected me-
asures of collective and personal risk. The third section describes 
the methods of data preparation on road network (division into 

homogeneous sections, selection of intersections, pedestrian cros-
sings) volume and traffic safety, which are necessary for the im-
plementation of this risk assessment method. Two following parts 
include a procedure to carry out the classification of roads and 
intersections due to collective and individual risk. The last part of 
the paper describes the procedures to identify and rank the most 
dangerous sections, intersections and pedestrian crossings on the 
road network in Warsaw. 
Keywords:  streets’ network , risk assessment, method, streets sec-
tions, intersections

Joanna Żukowska, Tomasz Radzikowski
Regional and local safety databases in Poland – experiences and challenges
Abstract: Creation an uniform system for the collection and dis-
semination of information on the road safety, allowing to obtain 
a reliable picture of both the current situation and trends observed 
in the past should be a priority step in the development of an inte-
grated road safety management system in Poland. Organizational, 
legal and financial solutions should be provided to ensure func-
tioning of such a system, both at the national, regional and local 
levels. Collected data should be in the future supplemented by 
data from hospitals and additional data, e.g. on the road network, 
traffic intensity, or on the behavior of road users. Thinking about 
development of this system methods and tools to facilitate the 
collection, analysis and monitoring of road safety should be de-
veloped, including measures to support road safety management 
system.
Keywords: road traffic, road traffic safety, safety databases 

Jacek Oskarbski,  Michał Miszewski, Karol Żarski
Traffic control within bus queue jumps on the example of Gdynia
Abstract: Currently it is more common in the cities to implement 
different means improving public transport vehicles operations. 
One of these means is implementation of ‘bus queue jumps’ which 
are usually accompanied by the bus lanes or dedicated traffic signals 
for public transport vehicles. There are some negative aspects of bus 
queue jumps functionality and this paper is intended to review them 
according to problems appeared in the city of Gdynia. The main 
objective is to indentify current traffic signal control within queue 
jumps on particular examples and to indicate their advantages and 
disadvantages.  Secondly, based on data taken from the Integrated 
Traffic Management System TRISTAR for one of the Gdynia bus 
queue jump. Authors suggested method for estimating the time 
lost on intersection equipped with public transport dedicated traffic 
signals. Based on results of analyses further problems have been li-
sted in areas referring to public transport vehicles drivers behaviour. 
Finally, main characteristics referring to traffic control within the 
bus queue jumps were shown and further observation and research 
directions were indicated.
Keywords: traffic control, public transport priority, bus queue 
jump 
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Transport w badaniach i kształceniu  
w Politechnice Gdańskiej1

Streszczenie. W ciągu 111 lat istnienia Politechniki Gdańskiej można 
wyróżnić kilka okresów jej funkcjonowania: pod panowaniem pruskim, 
Wolnego Miasta Gdańsk, PRL-u i okres RP. W czasie swojego istnienia 
uczelnia powiększyła wielokrotnie liczbę studentów i  pracowników na-
ukowo-dydaktycznych, poszerzyła kierunki badań. W ciągu całego okre-
su jej istnienia mury uczelni opuściło ponad 110 tysięcy absolwentów. 
Transport to jedna ze specjalności, która w różnym zakresie istnieje na 
Politechnice Gdańskiej od jej początku. W artykule przedstawiono krót-
ką historię istnienia Politechniki Gdańskiej, zarys działalności naukowo-
-badawczej w dziedzinie transportu oraz charakterystykę kształcenia na 
kierunku Transport na Politechnice Gdańskiej. 
Słowa kluczowe: Politechnika Gdańska, historia, transport, badania, 
dydaktyka

Jubileusz 111 lat istnienia Politechniki Gdańskiej
Politechnika Gdańska obchodzi w tym roku niezwykły 
jubileusz 111 lat istnienia (rys. 1). 6 października 1904 
roku odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickie-
go w nowo otwartej Królewsko-Pruskiej Wyższej Szkole 
Technicznej w Gdańsku (Königliche Preussische Technische 
Hochschule) [1], której zadaniem było kształcenie tech-
niczne na poziomie akademickim na obszarze Pomorza. 
Pierwszym rektorem politechniki w Gdańsku został wybit-
ny matematyk Hans von Mangoldt (1904–1907). W ponad 
wiekowym istnieniu uczelni wyróżnić można kilka charak-
terystycznych okresów związanych z historycznymi losami 
Gdańska, a mianowicie okres pruski (1904–1920), Wolnego 
Miasta (1920–1945), okres PRL (1945–1989) i okres RP 
(po roku 1989) [1].

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. Wkład autorów w publikację: K. Jamroz 
60%, L.  Michalski 40%

W okresie pruskim utworzono 6 wydziałów: Archi-
tektura, Budownictwo, Budowa Maszyn i Elektro technika, 
Budowa Okrętów i Maszyny Okrętowe, Chemia i Nauki 
Ogólne. Wzorce organizacyjne przejęto z politechniki 
w Akwiz granie (Aachen). Wyjątek stanowił Wydział Gór-
nictwa, zamiast którego (uwzględniając specyfikę nadmor-
skiego położenia Gdańska) wprowadzono Wydział Budowy 
Okrętów. 

Uczelnia miała pełne prawa akademickie – studia na 
czterech pierwszych wydziałach trwały cztery lata (8 seme-
strów), a absolwenci otrzymywali tytuł inżyniera dyplomo-
wanego (Diplomingenieur) w 10 specjalnościach [2]. Po 
wykonaniu samodzielnej pracy naukowej zawierającej ele-
ment nowatorski można było uzyskać stopień doktora in-
żyniera, co dawało możliwości habilitowania się w charak-
terze docenta prywatnego na wszystkich uczelniach 
w Niemczech. W 1904 roku szkoła miała 28 profesorów 
etatowych, 1 honorowego, 12 docentów, 4 lektorów i 40 
stanowisk asystenckich; na studia zapisało się 189 stałych 
studentów, z tego 58 na Wydział Budownictwa (a razem 
z wizytującymi i gośćmi było 599 studentów). Budynek 
uczelni zaprojektowali architekci berlińscy (rys. 2). 

  W latach 1918–1921 uczelnia nosiła nazwę Wyższej 
Szkoły Technicznej w Gdańsku (Technische Hochschule zu 
Danzig). 

W okresie Wolnego Miasta Gdańska zmieniono nazwę 
uczelni na Wyższą Szkołę Techniczną Wolnego Miasta 
Gdańska (Technische Hochschule der Freien Stadt Danzig). 
1 sierpnia 1922 roku wprowadzono zmiany w statucie,  

Rys. 1. Logo jubileuszu widoczne nad wejściem do gmachu głównego Politechniki Gdańskiej.
Fot. L. Gumińska

Rys. 2. Politechnika w Gdańsku tuż po jej otwarciu, pocztówka.
Źródło: Archiwum Politechniki Gdańskiej.
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regulaminie i strukturze uczelni, powołano 3 wydziały 
(Fakulltet), podzielone na 8 katedr (Abteilung): 
1. Wydział Nauk Ogólnych, katedry: Humanistyczna, 

Matematyczno-Fizyczna, Chemiczna; 
2. Wydział Budownictwa, katedry: Architektury i Inży-

nierii Budowlanej;
3. Wydział Inżynierii Maszynowej, katedry: Budowy Ma-

szyn, Elektryczny, Budowy Okrętów (a od 1929 roku 
Budowy Okrętów i Lotnictwa).
 
Stały wzrost liczby studentów (do 1750 w roku 1935) 

i rozszerzenie oferty naukowo-dydaktycznej uczelni spowo-
dowało w 1929 roku wzniesienie budynku Audytorium 
Maximum połączonego z gmachem głównym. Wewnę-
trzne dziedzińce pokryto przeszklonym dachem, co pozwo-
liło stworzyć pomieszczenia dla zbiorów Kolejnictwa 
i Muzeum Mechaniki.

W 1923 roku zbiory biblioteki obejmowały około 35 
tysięcy woluminów bezcennego księgozbioru przejętego od 
Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego, założonego 
w 1743 roku. 

Obywatele państwa polskiego (w tym również studenci 
wywodzący się z mniejszości narodowych, głównie pocho-
dzenia ukraińskiego i żydowskiego) oraz obywatele 
Gdańska narodowości polskiej stanowili w poszczególnych 
latach od 14 do 36% ogółu studentów politechniki. Po 
Niemcach Polacy stanowili na tej uczelni najliczniejszą gru-
pę narodowościową [2]. Władze i różne organizacje polskie 
wspierały polskich studentów między innymi przez zachę-
canie do studiowania na politechnice w Gdańsku i budowę 
akademików [5] (rys.3). 

 W latach 1941–1945 politechnika była niemiecką 
wyższą szkołą rządową – Reichshochschule. Do czasu prze-
jęcia władzy w Gdańsku przez nazistów uczelnia była 
otwartą instytucją naukową. Przedwojennym pracowni-
kiem politechniki był Adolf Butenandt (1903–1995), któ-
ry w latach 1933–1936 był kierownikiem katedry Chemii 
Organicznej, a za wyodrębnienie i syntezę hormonów płcio-
wych otrzymał w 1939 roku nagrodę Nobla w dziedzinie 
chemii. Politechnika Gdańska uhonorowała go w 1994 roku 
tytułem doktora honoris causa. 

Rys. 3.  
Wsparcie dla polskich studentów  

w okresie międzywojennym: z lewej 
plakat zachęcający Polaków do studio-

wania na politechnice w Gdańsku,  
z prawej dom studencki  

we Wrzeszczu.
Źródło: Archiwum Politechniki Gdańskiej.

5 kwietnia 1945 roku, pięć dni po zakończeniu walk, 
przybyła do Gdańska delegacja ministerstwa oświaty ds. 
Politechniki Gdańskiej. W jej skład wchodzili: dr Stanisław 
Turski, inż. Kazimierz Kopecki, dr Kazimierz Kubik, inż. 
Franciszek Otto i Stanisław Szymański. W wyniku działań 
wojennych 60% kubatury gmachu głównego uległo znisz-
czeniu. Pożar strawił centralną część budynku z główną 
klatką schodową oraz tylne trakty z aulą, rektoratem i bi-
blioteką, gdzie runęły wszystkie stropy (rys. 4). Pozostałe 
budynki były w dużo lepszym stanie. 

Politechnika w Gdańsku, mocą „Dekretu z dnia 24 
maja 1945 roku o przekształceniu Politechniki Gdańskiej 
w polską państwową szkołę akademicką” (Dziennik Ustaw 
RP Nr 21, Warszawa, 11 czerwca 1945), stała się polską 
państwową szkołą akademicką (art. 1 tego dekretu stano-
wił: „Politechnika Gdańska staje się polską państwową 
szkołą akademicką”).

Do Gdańska przybyło wielu pracowników naukowych, 
przede wszystkim z Politechniki Lwowskiej i Politechniki 
Warszawskiej, w tym wielu wybitnych i znanych przed woj-
ną profesorów. Powstało sześć wydziałów: Inżynierii Lądowej, 
Mechaniczny, Elektryczny, Budowy Okrętów, Chemiczny 
i Architektury. Do Gdańska przybył, mianowany przez mini-
stra oświaty, pierwszy powojenny rektor, prof. Stanisław 
Łukasiewicz, przedwojenny profesor Politechniki Lwowskiej. 
W 1945 roku kadra nauczająca liczyła 112 pracowników na-
ukowych, w tym 8 profesorów zwyczajnych i 28 na stanowi-
skach profesorskich, a w pierwszym roku akademickim 
1945/1946 studia na Politechnice Gdańskiej rozpoczęło 
1647 studentów.

W 1989 roku doszło w Polsce do przełomowych wydarzeń 
politycznych, w których dominującą rolę odegrało Wybrzeże 
Gdańskie. Tu powstała Solidarność. W tych doniosłych wyda-
rzeniach mieli swój udział pracownicy i studenci Politechniki 
Gdańskiej. Na uczelni rozpoczęło działalność Niezależne 
Zrzeszenie Studentów. Powstała III Rzeczpospolita – państwo 
demokratyczne o gospodarce rynkowej.

Po latach transformacji i dostosowywania się do standar-
dów UE obecnie w Politechnice Gdańskiej funkcjonuje 9 wy-
działów (Architektury, Chemiczny, Elektroniki, Teleko mu-
nikacji i Informatyki, Elektrotechniki i Automa tyki, Fizyki 
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Technicznej i Matematyki Stosowanej, Inży nierii Lądowej 
i Środowiska, Mechaniczny, Oceano techniki i Okrętowni c-
twa, Zarządzania i Ekonomii), zawierających 87 katedr, 
których pracownicy prowadzą zajęcia na 39 kierunkach 
kształcenia (niektóre prowadzone są wspólnie przez kilka 
wydziałów). 

W Politechnice Gdańskiej zatrudnionych jest dziś około 
2400 osób, w tym 1190 nauczycieli akademickich. Jest 
wśród nich 113 profesorów tytularnych i 214 doktorów ha-
bilitowanych. W ocenie parametrycznej Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wprowadzonej w 2014 
roku, trzy wydziały mają kategorię A za osiągnięcia nauko-
wo-badawcze. Są to: Wydział Chemiczny, Wydział Elektro-
niki, Telekomunikacji i Informatyki i Wydział Inżynierii 
Lądowej i Środowiska

W ostatnich latach, przy współfinansowaniu ze środków 
Unii Europejskiej, w Politechnice Gdańskiej zrealizowano pro-
jekty: Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, 
Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze, Nowo-
czesne Audytoria Politechniki Gdańskiej, w tym Labo ra torium 
Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej, Labo ratorium INno-
wa cyjnych TEchnologii elektroenergetycznych i INTEgracji, 
a także Odnawialnych Źródeł Energii. Odno wiono także 
gmach główny (rys. 5).

W ciągu 111 lat istnienia Politechnika Gdańska przez 
41 lat była uczelnią pod wpływami niemieckimi nato-
miast kolejne lata to szkoła polska. W tym okresie nastą-
pił znaczący jej rozwój (tabl. 1). Kubatura budynków 
wzrosła czterokrotnie, na obszarze o powierzchni 60 hek-

Pierwszym studentom można było pozazdrościć więk-
szych powierzchni i opieki pracowników naukowych, gdyż 
na 1 studenta przypadało wówczas około 100 m2 sal wykła-
dowych i laboratoriów, dzisiaj to około 10 m2. Na jednego 
pracownika naukowego przypadało 7 studentów, dzisiaj 
trzykrotnie więcej. Natomiast zmieniła się technologia na-
uczania i pracy badawczej od deski kreślarskiej do kompu-
tera. Od pracy manualnej do automatów itp.

Działalność naukowo-badawcza w dziedzinie transportu  
w Politechnice Gdańskiej
W działalności naukowo-badawczej w Politechnice Gdańs-
kiej zagadnienia transportowe są obecne od początków jej 
istnienia. Znajdujące się nad północnym wejściem bocz-
nym do gmachu głównego symbole statku i lokomotywy 
są świadectwem silnych związków uczelni z przemysłem 
okrętowym (Stocznia Schichaua i Stocznia Królewska) 
i przemysłem kolejowym (Gdańska Fabryka Wagonów). 
Do 1945 roku kształcenie studentów i badania dotyczyły 
już wszystkich gałęzi transportu: kolejowego, wodnego, 
drogowego i lotniczego. Także po roku 1945 kontynuowa-
no nauczanie i działalność naukową w zakresie wszystkich 
wymienionych gałęzi transportu. 

Transport wodny rozwijany jest w dwóch kierunkach: 
budowy statków oraz budowy portów i urządzeń wodnych. 
Budowa statków to domena obecnego Wydziału 
Oceanotechniki i Okrętownictwa, który jest kontynuatorem 
tradycji i działalności kilku wydziałów, głównie Wydziału 
Budowy Okrętów i Maszyn Okrętowych powołanego w 1904 

Rys. 4. Widok Gmachu Głównego politechniki po pożarze – marzec 1945 roku.
Źródło: Archiwum Politechniki Gdańskiej.

Rys. 5. Obecny widok Gmachu Głównego
Fot. K. Krzempek

tarów znajduje się ponad 80 budynków z 116 tysiącami 
m2 powierzchni dydaktyczno-badawczej, 160 sal wykła-
dowo-seminaryjnych, w tym 20 audytoriów, około 200 
laboratoriów dydaktycznych i 65 laboratoriów kompute-
rowych, gdzie jest około 1500 stanowisk komputerowych 
z dostępem do Internetu przeznaczonych dla studentów. 
Zwiększyły się zasoby biblioteki PG, liczba woluminów 
wzrosła czterdziestokrotnie. 45 razy wzrosła liczba stu-
dentów: z 600 w roku 1904 do 27 000 w 2014. Wzrosła 
także 15-krotnie liczba pracowników naukowych i dy-
daktycznych. 

Zbiorcze zestawienie podstawowych parametrów charakteryzujących 
rozwój Politechniki Gdańskiej

Charakterystyka
Rok

1904 1929 1945 1989 2014

Kubatura budynków (tys. m3) 200,0 222,0 186,5*) 255,7 803,6

Liczba pracowników naukowych 85 152 112 1345 1260

Liczba studentów 599 1630 1647 5700 27 000

Liczba woluminów w bibliotece (tys. woluminów) 30 110 150 520 1200

 *) w wyniku działań wojennych 16 % kubatury budynków uległo zniszczeniu

Tabela 1 
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i Wydziału Budowy Okrętów powołanego w 1945 roku, a w 
1968 roku zmienionego w Instytut Okrętowy. W 1990 roku 
Instytut Okrętowy przekształcił się w obecny Wydział 
Oceanotechniki i Okrętownictwa. To przekształcenie ozna-
cza modyfikację profilu kształcenia, jego zakresu i metod 
w konsekwencji zmian w zasięgu i sposobach eksploatacji 
mórz i oceanów. Zmiany w gospodarce narodowej i na rynku 
pracy spowodowały, że obok kierunku studiów Oceano-
technika na Wydziale prowadzi się obecnie także studia 
I stopnia na kierunku Transport.

Kształcenie inżynierów budowy okrętów wyróżniało 
Politechnikę Gdańską od początku jej istnienia. Wydział 
Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej jest 
jedynym wydziałem okrętowym w Polsce kształcącym inży-
nierów w specjalnościach okrętowych nieprzerwanie od 1945 
roku. Czterech profesorów wydziału otrzymało godność i ty-
tuł doktora honoris causa innych uczelni (prof. Jerzy Doerffer, 
prof. Lech Leonard Kobyliński, prof. Janusz Staliński, prof. 
Robert Szewalski) [5], [9]. 

Budowa portów i urządzeń wodnych to domena Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Środowiska, który przejął wieloletnie 
doświadczenia Wydziału Budownictwa Wodnego. W zakre-
sie budownictwa obiektów wodnych należy zwrócić uwagę 
na tak zasłużonych profesorów, jak: Wacław Balcerski, 
Romuald Cebertowicz, Stanisław Hückel i Karol Pomia-
nowski. Ich prace dotyczące obiektów hydrotechnicznych 
wręcz warunkowały rozbudowę i budowę polskich portów, 
dróg śródlądowych i elektrowni wodnych [5], [8].

Transport lotniczy. W 1929 roku Wydział Budowy 
Okrętów przemianowano na Wydział Budowy Okrętów 
i Lotnictwa, a w roku 1939 powołano Wydział Lotniczy. 
O popularności tego rodzaju transportu wśród studentów 
świadczą dwa fakty: aktywna działalność Koła Naukowego 
Studentów Polaków Politechniki Gdańskiej oraz Akade-
mickiego Aeroklubu Gdańskiego, który wybudował lotnisko 
w Rumi i dysponował 14 samolotami. Po 1945 roku na kie-
runku Budownictwo wykładany był przedmiot Budowa 
Lotnisk. Obecnie przedmioty związane z transportem lotni-
czym wykładane są na kierunku Transport na Wydziale 
Inżynierii Lądowej i Środowiska [5].

Transport kolejowy. Dziedzina kolejnictwa rozwijała się 
od samego początku istnienia Politechniki Gdańskiej, tj. od 
1904 roku, początkowo na dwóch wydziałach – Budow-
nictwa i Maszynowym, a później także Elektrycznym. Od 
początku działalność dydaktyczna i naukowa była rozwijana 

w trzech specjalnościach: budownictwo kolejowe, kolejnic-
two, budowa maszyn i pojazdów kolejowych oraz budowa 
kotłów parowych. Od 1915 roku zaczęto gromadzić zbiory 
urządzeń technicznych i nawierzchni kolejowej. Zebrane eks-
ponaty odgrywały bardzo dużą rolę w procesie kształcenia 
studentów. Wśród zbiorów znajdował się m.in. model rozjaz-
du oraz model nastawni kolejowej (rys. 6). Ważną inwestycją 
było zabudowanie w 1938 roku obu wewnętrznych dzie-
dzińców gmachu głównego; do jednego z nich (północnego) 
została przeniesiona wystawa modeli i urządzeń badawczych 
Katedry Kolejnictwa. W październiku 1945 roku na 
Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej istniała katedra 
Budowy Kolei Żelaznych, którą kierował przybyły 
z Krakowa, zatrudniony na stanowisku profesora kontrakto-
wego Tadeusz Rubczak. W rok później powstała katedra 
Kolejnictwa, którą objął przedwojenny docent Poli techniki 
Warszawskiej Bogumił Hummel, zatrudniony w Gdańsku 
na stanowisku profesora zwyczajnego. Pows tanie dwóch ka-
tedr zajmujących się problematyką kolejową było kontynu-
acją tradycji przedwojennej, zachowały się programy stu-
diów, a przede wszystkim – znakomicie wyposażone i zacho-
wane w bardzo dobrym stanie laboratorium. Należy również 
zaznaczyć, że w 1952 roku w ramach katedry Budowy Kolei 
Żelaznych został wyodrębniony Zakład Komunikacji 
Miejskiej, w tym czasie była to jedyna na wydziale katedra 
kształcąca w dwóch specjalnościach: dróg żelaznych i komu-
nikacji miejskiej. Zakład Komunikacji Miejskiej istniał do 
1962 roku.

Uwzględniając zakres prowadzonej działalności nauko-
wej i dydaktycznej, w 2010 roku (po 20 latach działalności) 
powołano Katedrę Transportu Szynowego. Natomiast 
w 2014 roku, po dołączeniu grupy pracowników z katedry 
Mechaniki Budowli i Mostów, powstała katedra Transportu 
Szynowego i Mostów [11]. 

Znaczącymi postaciami w ostatnim dwudziestoleciu ist-
nienia katedry byli: prof. W. Koc obecny jej kierownik, prof. 
B. Bogdaniuk, dr inż. R. Radomski oraz dr inż. A. Massel. 

Z transportem kolejowym i miejskim (tramwajowym 
i trolejbusowym) związani są byli i obecni pracownicy 
Wydziału Elektroenergetyki i Automatyki (poprzednio 
Wydziału Elektrycznego). Mimo że tramwaje elektryczne 
funkcjonują w Gdańsku od końca XIX wieku, a Gdańska 
Fabryka Wagonów w okresie międzywojennym produko-
wała tramwaje i trolejbusy, brakuje informacji o działalno-
ści pracowników naukowych w tym zakresie. W 1991 roku 

Rys. 6.  
Transport kolejowy: z lewej 
laboratorium kolejnictwa na 
dziedzińcu północnym gmachu 
głównego, z prawej stanowisko 
pomiarowe w Maksymilianowie.
Źródło: a) Archiwum Politechniki 
Gdańskiej, b) Archiwum Katedry TSiM
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utworzona została ponownie katedra Trakcji Elektrycznej 
pod kierownictwem prof. P. Pazdro, a następnie pod kie-
rownictwem dra hab. inż. K. Karwowskiego [10]. 

Transport drogowy. Od początku istnienia uczelni na 
Wydziale Budownictwa wykładano także przedmioty zwią-
zane z budową dróg. Profesorowie i studenci specjalności 
drogowej brali udział między innymi w projektowaniu 
dróg, np. odcinka autostrady Elbląg–Królewiec [7]. Obec-
nie zagadnienia związane z transportem drogowym rozwi-
jane są na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska (w za-
kresie infrastruktury drogowej i inżynierii ruchu drogowego) 
oraz na Wydziale Mechanicznym (w zakresie pojazdów sa-
mochodowych).

Wśród piętnastu katedr powstałych w 1945 roku na 
Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej były dwie związane 
z infrastrukturą transportu drogowego:

•	 Katedra Budowy Dróg i Robót Ziemnych,
•	 Katedra Budowy Lotnisk, Hangarów i Boisk.

Korzenie obecnej katedry Inżynierii Drogowej wywo-
dzą się z katedry Budowy Dróg i Robót Ziemnych, której 
pierwszym kierownikiem był prof. inż. Mieczysław Okęcki 
– pierwszy wojewoda Gdański. Pomieszczenia Katedry 
znajdowały się w gmachu głównym, na parterze, w miej-
scu, w którym znajduje obecnie katedra Inżynierii Drogo-
wej [7]. W ciągu 70 lat powojennej historii katedry 
Inżynierii Drogowej jej kierownikami byli:

•	 prof. inż. Mieczysław Okęcki (1945–1948), 
•	 zast. prof. inż. Franciszek Wichrzycki (1948–1951), 
•	 zast. prof. mgr inż. Bruno Gebhard (1951–1959), 
•	 doc. mgr inż. Rudolf Molisz (1959–1963), 
•	 doc. mgr inż. Zygmunt Wrześniowski (1963–1975), 
•	 doc. dr inż. Henryk Borkowski (1975–1986), 
•	 prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek (1986–2006)
•	 prof. dr hab. inż. Józef Judycki (2006–2015).

Od lat 70. XX wieku rozpoczęło się kształtowanie w ka-
tedrze dwóch odrębnych zespołów naukowo-badawczych: 
zespołu Budowy Dróg i zespołu Inżynierii Ruchu (rys. 7), 
które funkcjonują do dzisiaj [11]. 

Zespół Budowy Dróg kierowany przez prof. dra hab. 
inż. Józefa Judyckiego zajmuje się takimi zagadnieniami 
badawczymi jak: analizy i projektowanie konstrukcji na-
wierzchni drogowych, badania mieszanek mineralno-asfal-

towych, badania nawierzchni drogowych, badania sczepno-
ści międzywarstwowej w nawierzchniach asfaltowych, recy-
kling nawierzchni asfaltowych i betonowych, analiza 
lepkosprężysta mieszanek mineralno-asfaltowych i na-
wierzchni asfaltowych, oddziaływanie czynników środowi-
skowych na nawierzchnie drogowe, analiza naprężeń ter-
micznych w nawierzchniach asfaltowych, zjawisko tward-
nienia fizycznego mieszanek mineralno-asfaltowych, bada nia 
oddziaływania ciężkich pojazdów na nawierzchnie, zastoso-
wanie geosyntetyków w budownictwie drogowym.

Zespół prowadzi bardzo szeroką współpracę z przemy-
słem. Ważnymi jego zleceniodawcami są rafinerie Lotos 
i Orlen, dla których wykonywane są badania nad ulepsza-
niem asfaltów drogowych. Od wielu lat zespół współpracu-
je z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, dla 
której prowadzi badania nawierzchni, opracowuje nowe 
technologie oraz wdraża nowe metody badań i oceny jako-
ści robót. Zakład specjalizuje się od wielu lat w projektowa-
niu konstrukcji nawierzchni dróg, autostrad i lotnisk. 
Zespół Budowy Dróg stanowi zaplecze naukowe i laborato-
ryjne dla większości lokalnych firm drogowych oraz biur 
projektowych, pomagając im we wdrażaniu nowych tech-
nologii oraz stosowaniu nowych materiałów. 

Zespół Inżynierii Ruchu Drogowego kierowany 
przez dra hab. inż. Kazimierza Jamroza zajmuje się takim 
zagadnieniami badawczymi jak: badania i analizy ruchu 
drogowego, modelowanie i prognozowanie ruchu drogo-
wego, badania zachowań transportowych, oceny i analizy 
warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego, modelowa-
nie ryzyka i konsekwencji wypadków drogowych, opraco-
wanie programów bezpieczeństwa ruchu drogowego, opra-
cowanie narzędzi do projektowania, planowania inwestycji 
drogowych (wytyczne, instrukcje, zasady, przykłady dobrej 
praktyki), analizy efektywności ekonomicznej inwestycji 
drogowych, koncepcje i projekty zarządzania ruchem drogo-
wym, projekty koncepcyjne i badania efektywności Inteli-
gentnych Systemów Transportowych, modelowanie proce-
sów transportowych, studia, projekty i plany transportowe, 
planowanie logistyki miejskiej.

Zespół prowadzi bardzo szeroką współpracę z instytucja-
mi rządowymi i samorządowymi. Na uwagę zasługuje pod-
jęcie, zorganizowanie i propagowanie przez zespół działań na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci 
prac realizowanych w ramach Programu GAMBIT. Efektem 

Rys. 7.  
Ilustracja prac katedry Inżynierii 
Drogowej: z lewej laboratorium 
badań drogowych, z prawej 
centrum sterowania ruchem  
w systemie TRISTAR w Gdyni.
Fot. K. Jamroz
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tych działań jest opracowanie i wdrożenie wielu programów 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym oraz wymiana doświadczeń na ko-
lejnych sesjach Międzynarodowego Seminarium GAMBIT 
dotyczącego zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
organizowanego przez zespół Inżynierii Ruchu od 1996 
roku. W 2002 roku zespół rozpoczął także prace dotyczące 
rozwoju Inteligentnych Systemów Transportu, których kon-
kretnym efektem jest wdrażany w Trójmieście I etap Systemu 
TRISTAR.

Z infrastrukturą transportową na Politechnice Gdańskiej 
związani są także pracownicy byłej katedry Mostów. Zespół 
mostowy (funkcjonujący w ramach katedry Transportu 
Szynowego i Mostów) kierowany przez prof. K. Żółto-
wskiego zajmuje się badaniami i rozwojem konstrukcji mo-
stowych (drogowych i kolejowych). 

Wspomnieć należy także o pracownikach Wydziału 
Mechanicznego zajmujących się badaniami w zakresie bu-
dowy i eksploatacji pojazdów. W szczególności zaś należy 
wymienić zespół prof. J. Ejsmonta zajmujący się badaniem 
hałasu drogowego oraz pracami nad rozwojem cichych 
opon w pojazdach i cichych nawierzchni. 

Kształcenie na kierunku transport w Politechnice Gdańskiej
Wykorzystując zdobyte przez wiele lat doświadczenia 
w rozwiązywaniu zagadnień transportowych, w 2006 
roku w Politechnice Gdańskiej rozpoczęto kształcenie na 
kierunku Transport. Studia zorganizowano na Wydziale 
Inżynierii Lądowej i Środowiska, bazując na kadrze na-
ukowo-dydaktycznej katedry Inżynierii Drogowej oraz 
katedry Dróg Żelaznych, przy aktywnej współpracy pra-
cowników Wydziału Elektroenergetyki i Automatyki 
(katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu) i Wydziału 
Mechanicznego. Klika lat później rozpoczęto kształcenie 
na kierunku transport także na Wydziale Okrętownictwa 
i Oceanotechniki.

Na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska studia 
prowadzone są na dwóch stopniach kształcenia. Na pierw-
szy stopień (inżynierski) przyjmuje się rocznie 100 studen-
tów, a na II stopniu (magisterskim) studia rozpoczyna 80 
studentów.

Studia prowadzone na I stopniu trwają 7 semestrów. 
Studia ukierunkowane są na wszystkie rodzaje transportu 
i dzielą się na trzy specjalności: systemy transportu, środki 
transportu wodnego, infrastruktura transportowa i środki 
transportu. Studenci po czwartym semestrze wybierają jed-
ną z trzech specjalności. Następne trzy semestry są poświę-
cone zdobyciu wiedzy fachowej – teoretycznej i praktycznej 
– w wybranej specjalności. W czasie siódmego semestru 
wykonują także pracę inżynierską. W trakcie studiów prze-
widziano 4 tygodnie praktyk zawodowych.

Specjalność Systemy transportu – absolwent tej spe-
cjalności to inżynier transportu posiadający wiedzę z zakre-
su sterowania i zarządzania ruchem drogowym i ruchem 
kolejowym, zarządzania logistycznego, a także organizo-
wania transportu powietrznego. Student może wybrać je-
den z następujących profili dyplomowania: Inżynieria ru-

chu drogowego, Inżynieria ruchu kolejowego, Logistyka 
transportowa, Systemy transportu powietrznego.

Specjalność: Infrastruktura transportowa – absolwent 
tej specjalności to inżynier transportu posiadający wiedzę 
z zakresu diagnostyki i eksploatacji infrastruktury trans-
portowej, budowy i funkcjonowania obiektów inżynier-
skich oraz umiejętność zarządzania projektami transporto-
wymi. Student może wybrać jeden z następujących profili 
dyplomowania: Eksploatacja infrastruktury drogowej, 
Eksploatacja dróg szynowych, Eksploatacja dróg wodnych.

Specjalność: Środki transportu – absolwent tej spe-
cjalności to inżynier transportu dysponujący wiedzą z za-
kresu budowy i funkcjonowania pojazdów samochodo-
wych, pojazdów szynowych oraz posiadający umiejętności 
w zakresie eksploatacji i kontroli technicznej pojazdów. 

Absolwent po ukończeniu studiów uzyskuje tytuł zawo-
dowy inżyniera. Studia kształcą specjalistów w dziedzinie 
nowoczesnego transportu, w tym zintegrowanych syste-
mów transportowych i logistycznych, zarządzania trans-
portem, inżynierii procesów transportowych oraz inżynierii 
środków transportowych. Absolwenci są profesjonalnie 
przygotowani do pracy w: zarządach transportu, wydzia-
łach transportu (komunikacji) urzędów marszałkowskich, 
starostw powiatowych i urzędów miast, jednostkach eks-
ploatacyjnych transportu.

Studia prowadzone na II stopniu trwają 3 semestry. 
Około 80% słuchaczy stanowią absolwenci studiów I stop-
nia na kierunku Transport, pozostali studenci to absolwen-
ci studiów inżynierskich z innych kierunków lub innych 
uczelni. Studia ukierunkowane są na wszystkie rodzaje 
transportu i dzielą się na trzy specjalności: systemy trans-
portu, infrastruktura transportowa i środki transportu. 
Studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną z trzech 
specjalności. Następne trzy semestry są poświęcone zdoby-
ciu wiedzy fachowej –– teoretycznej i praktycznej –– w wy-
branej specjalności. Na trzecim semestrze wykonują także 
pracę magisterską. 

Specjalność Systemy transportu – absolwent uzysku-
je zaawansowaną wiedzę z zakresu nowoczesnych syste-
mów transportu, a w szczególności inteligentnych syste-
mów transportu, logistyki miejskiej i mobilności oraz bez-
pieczeństwa transportu. Student może wybrać jeden 
z następujących profili dyplomowania: Rozwój inteligent-
nych systemów transportu, Zarządzanie logistyką miejską 
i mobilnością, Zarządzanie bezpieczeństwem transportu.

Specjalność Zarządzanie infrastrukturą transporto-
wą – absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę z zakresu 
zarządzania i utrzymania infrastruktury transportowej, a w 
szczególności infrastruktury drogowej, lotniskowej, wodnej, 
szynowej i elektrotrakcyjnej oraz wiedzę z zakresu zarządza-
nia procesem inwestycyjnym i doborem maszyn drogowych 
i torowych. Student może wybrać jeden z następujących pro-
fili dyplomowania: Zarządzanie utrzymaniem sieci transpor-
towych, Zarządzanie infrastrukturą miejską i regionalną. 

Specjalność Środki transportu – absolwent uzyskuje 
zaawansowaną wiedzę z zakresu pojazdów samochodo-
wych, a w szczególności mechaniki ruchu samochodu, 
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budowy pojazdów samochodowych, oddziaływania pojaz-
du na środowisko oraz człowieka, badania i diagnostyki po-
jazdów oraz mechatroniki pojazdów. Student może wybrać 
jeden z następujących profili dyplomowania: Innowacyjne 
środki transportu, Zarządzanie flotą samochodową.

Absolwenci uzyskujący tytuł magistra na kierunku 
Transport posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu funk-
cjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: 
inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu, pla-
nowania sieci transportowych, integracji systemów trans-
portowych oraz analizy systemów transportowych. Absol-
went przygotowany jest do: twórczego myślenia i posługi-
wania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji 
i projektowania systemów, procesów i technologii transpor-
tu drogowego, szynowego, wodnego i lotniczego; współ-
pracy z ludźmi; kierowania zespołami oraz zarządzania pla-
cówkami eksploatacyjnymi transportu; twórczej pracy 
w placówkach dydaktycznych i badawczych transportu 
oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) na 
razie na innych wydziałach lub uczelniach. 

Na Wydziale Okrętownictwa i Oceanotechniki stu-
dia prowadzone są na I stopniu i trwają 7 semestrów. Studia 
ukierunkowane są na transport wodny i dzielą się na dwie 
specjalności: środki transportu wodnego, systemy trans-
portu wodnego. 

Specjalność Środki Transportu Wodnego dotyczy pro-
jektowania i eksploatacji środków transportu: statków róż-
nej wielkości, śródlądowych i pełnomorskich, zestawów 
holowniczych i pchanych oraz infrastruktury transportu 
wodnego, eksploatacji i diagnostyki.

Specjalność: Systemy transportu wodnego dotyczy 
organizacji, planowania, a także projektowania systemów 
sterowania ruchem wodnym. Obejmuje również zagadnie-
nia nadzoru i zarządzania procesami transportu, logistyki, 
inżynierii ruchu, ekonomiki transportu, diagnostyki oraz 
bezpieczeństwa i niezawodności środków transportu i sys-
temów ruchu.

Studenci po trzecim semestrze wybierają jedną z dwóch 
specjalności. Następne trzy semestry są poświęcone zdoby-
ciu wiedzy fachowej – teoretycznej i praktycznej – w wy-
branej specjalności. Semestr siódmy przeznaczony jest na 
wykonanie pracy inżynierskiej. W trakcie studiów przewi-
dziano 6 tygodni praktyk zawodowych.

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu funkcjonowania 
nowoczesnego transportu wodnego, a w szczególności: bu-
dowy środków transportu dróg wodnych zarówno śródlą-
dowych, jak i morskich, w tym statków towarowych i pasa-
żerskich. Jest przygotowany do rozwiązywania problemów 
projektowych oraz organizacyjnych. Umie planować syste-
my sterowania i kierowania ruchem, organizować i zarzą-
dzać procesami transportu wodnego. Może pełnić funkcje 
kierownicze w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii 
ruchu morskiego. Jest również przygotowany do pracy 
w stoczniach małych i dużych, stoczniach remontowych, 
jednostkach obsługi transportu wodnego – portach mor-
skich i rzecznych, jednostkach służb ruchu wodnego – ka-
pitanatach portów itp.

Zakończenie
W okresie minionych 70 lat Politechnikę Gdańską ukoń-
czyło ponad 85 tysięcy studentów, a w całym okresie 
funkcjonowania uczelni ponad 110 tysięcy studentów. 
Transport to jedna z dziedzin kształcenia, która istnieje na 
Politechnice Gdańskiej od jej początku. Szacuje się, że stu-
dia na powstałym niedawno kierunku Transport ukończyło 
już prawie tysiąc absolwentów, a na kierunkach pokrew-
nych (inżynieria drogowa, inżynieria kolejowa, budownic-
two wodne, budowa okrętów, trakcja transportowa, pojaz-
dy samochodowe itp.) – kilkanaście tysięcy absolwentów. 
Nie ma w naszym regionie takiej dziedziny życia, w której 
ówcześni i obecni pracownicy Politechniki Gdańskiej nie 
uczestniczyliby aktywnie jako bezpośredni twórcy, projek-
tanci i konstruktorzy bądź jako opiniodawcy, eksperci i do-
radcy. Uczelnia może się poszczycić wieloma absolwentami 
i pracownikami, którzy pełnili i nadal pełnią ważne funk-
cje publiczne, we władzach samorządowych, parlamentar-
nych i rządowych, są właścicielami bądź dyrektorami firm, 
w kraju i na świecie. Absolwenci Politechniki Gdańskiej 
uczestniczą aktywnie w planowaniu, budowie i utrzymaniu 
systemów transportowych lub ich elementów w kraju, re-
gionie i w Trójmieście.

Politechnika Gdańska, jak każda szkoła wyższa, to ka-
dra profesorska, studenci, a przede wszystkim tradycja. 
Niniejszą pracą staraliśmy się przybliżyć jej znaczenie kolej-
nym pokoleniom studentów i pracowników oraz partne-
rom naukowym, współpracownikom i sympatykom rozsia-
nym po całym kraju i za jego granicą.
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Metoda wyznaczania obszaru  
dobrej widoczności na przejściach  
dla pieszych w Polsce1

Streszczenie. Jednym z istotnych czynników wpływających na wypadki 
z pieszymi przekraczającymi jezdnię są ograniczenia obszarów dobrej wi-
doczności pieszych i pojazdów na przejściach dla pieszych. W Polsce ten 
problem jest niedoceniany. W niniejszym artykule przedstawiono pro-
pozycję metody wyznaczania obszaru dobrej widoczność na przejściach 
dla pieszych w Polsce. Metodę tę opracowano, korzystając z doświadczeń 
zagranicznych i badań własnych. Metoda zawiera: sposób szacowania 
odległości widoczności pojazdu zbliżającego się do przejścia dla pieszych 
z punktu widzenia pieszego chcącego przekroczyć jezdnię, sposób szaco-
wania odległości widoczności pieszego przechodzącego przez jezdnię lub 
wykazującego zamiar wejścia na przejście dla pieszych z punktu widzenia 
kierowcy pojazdu zbliżającego się do przejścia oraz zasady sprawdzania 
obszaru dobrej widoczności i postępowania w celu ewentualnego jej po-
lepszenia.
Słowa kluczowe: drogi, przejścia dla pieszych, widoczność, zasady wy-
znaczania 

Wprowadzenie
Dobre spostrzeganie i bycie widzianym na drodze to 
podstawowe czynniki bezpieczeństwa ruchu drogowego 
wszystkich uczestników ruchu. Jedną z wyróżnionych grup 
czynników wpływających w istotny sposób na bezpieczeń-
stwo pieszych jest ograniczona widoczność pieszych i pojaz-
dów w obszarze przejść dla pieszych. 

W Polsce problem ten jest niedoceniany, natomiast w wie-
lu krajach dobra widoczność pieszego przez kierowcę oraz 
nadjeżdżającego pojazdu przez pieszego stanowią podsta-
wowe wymagania dotyczące lokalizacji przejścia dla pie-
szych. W poprzednich opracowaniach [1], [2] przedstawio-
no przegląd czynników wpływających na widoczność na 
przejściach dla pieszych w Polsce oraz zasady wyznaczania 
obszaru dobrej widoczności w obszarze przejść dla pieszych 
w wybranych krajach. Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom decydentów, projektantów, audytorów brd i organiza-
torów ruchu pieszego, w niniejszym artykule przedstawio-
no zasady wyznaczania obszaru dobrej widoczności w ob-
szarze przejść dla pieszych. 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. Wkład autorów w publikację: K. Jamroz 
40%,  J. Kempa 20%., J. Rychlewska  25%, T. Mackun 15%

W artykule pod pojęciem przejścia dla pieszych rozumie 
się: wyznaczone i niewyznaczone przejścia dla pieszych (su-
gerowane przejścia dla pieszych oraz inne miejsca przecho-
dzenia pieszych przez jezdnię drogi lub ulicy) [1]. 

Podstawy teoretyczne wyznaczania obszaru  
dobrej widoczność na przejściach dla pieszych 
Przejścia dla pieszych powinny być tak lokalizowane, aby 
można było zapewnić odpowiednią widoczność dla pie-
szych i dla kierowców pojazdów. Utworzony obszar dobrej 
widoczności obejmuje: 

•	 obszar przejścia dla pieszych i obszar chodnika lub 
placu stanowiącego bezpośrednie dojście pieszych do 
tego przejścia, 

•	 wloty na skrzyżowanie (w przypadku przejść dla pie-
szych tam zlokalizowanych) lub odcinki dróg dojaz-
dowych do przejścia, 

•	 odcinki dojazdowe wlotów ulic lokalnych lub wjaz-
dów publicznych do chodnika poprzecznego (trakto-
wanego jako przejście dla pieszych).

Podstawowymi miarami do wyznaczania obszaru dobrej 
widoczności są: odległość widoczności na zatrzymanie po-
jazdu i odległość widoczności niezbędna do przejścia przez 
jezdnię (przejście dla pieszych) (rys. 1). 

Rys. 1. Obszar dobrej widoczności pieszego przez kierowcę i pojazdu przez pieszego na przej-
ściu dla pieszych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [1], [3], [4]
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Odległość dobrej widoczności na zatrzymanie po-
jazdu LWZ jest to odcinek drogi od pojazdu do krawędzi 
przejścia dla pieszych, która jest potrzebna do zapewnienia 
odpowiedniego czasu dla kierowcy niezbędnego do: rozpo-
znania (percepcji) czy na przejściu dla pieszych (lub obsza-
rze dojścia do przejścia) nie znajduje się pieszy, podjęcia de-
cyzji i wykonania manewru hamowania. L

WZ
 zależy od wie-

lu czynników, z których najważniejszymi są: prędkość 
pojazdu, czas reakcji (percepcji) kierowcy, wysokość położe-
nia oczu kierowcy, wysokość przeszkody, współczynnik 
przyczepności, opóźnienie pojazdu, pochylenie podłużne 
drogi [5]. Odległość widoczności na zatrzymanie wyznacza 
się w planie sytuacyjnym i w profilu podłużnym drogi.

Odległość widoczności na zatrzymanie się pojazdu obli-
cza się ze wzoru (1):

(1)

przy czym:

(2)

 (3)

gdzie:
LWZ

 – odległość widoczności na zatrzymanie (m)
L

TR
 – odległość, droga przebyta przez pojazd  

w czasie reakcji kierowcy T
RK

 (m)
L

H
 – odległość, droga hamowania pojazdu (m)

T
RK 

– czas reakcji kierowcy (s)
V

O
 – prędkość początkowa pojazdu (km/h)

b – opóźnienie pojazdu (m/s2).

Czas reakcji TRK jest to czas jaki upływa od momentu 
pojawienia się bodźca w obszarze widzenia drogi przez kierow-
cę do momentu podjęcia akcji, będącej właściwą reakcją na ten 
bodziec. Okres ten można podzielić na cztery fazy: spostrzega-
nie bodźca (percepcja bodźca), wybór właściwego bodźca, 
identyfikacja bodźca i właściwa decyzja oraz właściwa reakcja. 
Czas reakcji kierowcy na rozpoznanie przeszkody przed pojaz-
dem i podjęcie działania przyjmowany jest na podstawie badań 
jako kwantyl 85% z rozkładu czasów reakcji. Według badań 
prowadzonych przez Wortmana [6] wynosi TRK

,
85

 = 0,9 se-
kundy – w przypadku uważnej jazdy (lub ostrzeżenia) i T

RK,85
 

= 1,3 sekundy – w przypadku zaskoczenia kierowcy. W ofi-
cjalnych dokumentach przyjmowany jest dla celów projekto-
wych (w Wielkiej Brytanii – 2 sekundy [7],[8] w USA 
(AASHTO) – 2,5 sekundy [9]), dla celów operacyjnych 1,0 
sekunda. W Polsce przyjmuje się wartość 2,0 sekundy i odpo-
wiada ona kwantylowi 98% z rozkładu czasów reakcji.

 Prędkość pojazdu V,
 jest to prędkość rozwijana przez 

pojazd na dojeździe do przejścia dla pieszych. Prędkość po-
czątkowa V

o
 we wzorze (3) przyjmowana jest jako prędkość 

pojazdu w chwili, gdy kierowca pojazdu rozpoczyna hamo-
wanie, a prędkość końcowa w momencie zatrzymania po-
jazdu, najczęściej przyjmuje się V

k
 = 0. 

Opóźnienie pojazdu. Opóźnienie pojazdu jest manew-
rem związanym z kontrolowanym zmniejszeniem prędko-
ści w przypadku jej dostosowania do sytuacji na drodze 
albo z awaryjnym hamowaniem, w sytuacjach pojawienia 
się na jezdni nieoczekiwanych przeszkód lub zdarzeń nie-
bezpiecznych. W zależności od siły nacisku na pedał ha-
mulca, warunków przyczepności koła do nawierzchni i cza-
su niezbędnego do zatrzymania pojazdu uzyskuje się różne 
wartości opóźnienia pojazdu b. Reakcja na opóźnienie jest 
różnie odbierana przez kierowców i pasażerów, przy róż-
nych rodzajach hamowania [10], np.: 

•	 hamowanie normalne – b < 3,5 m/s2 odczuwalne, 
lecz znoszone przez jadących w pojeździe; 

•	 hamowanie gwałtowne – b > 6,0 m/s2 bardzo nie-
przyjemne, może spowodować wyrzucenie z siedzeń 
przy niezapiętych pasach.

W projektowaniu dróg przyjmuje się różne wartości 
liczbowe opóźnienia: 

•	 w Wielkiej Brytanii b = 0,45g (4,41 m/s2) w przypadku 
dobrych warunków pogodowych oraz b = 0,25g (2,45 
m/s2) w przypadku pokrycia nawierzchni śniegiem [7], 

•	 w USA (AASHTO): b = 3,42 m/s2 [9], 
•	 w Niemczech (FGSV): b = 3,7 m/s2 [4], 
•	 w Austrii: b = 3,0 m/s2 [13], 
•	 w Australii (RDG): b = 2,35–2,65 m/s2 [12].

W przypadku założonej wartości opóźnienia b oraz pręd-
kości miarodajnej V

m
 długość drogi hamowania wyniesie:

(4)

Przedstawione podejście jest jednak dużym uproszcze-
niem. Istnieje możliwość bardziej dokładnego oszacowania 
długości drogi hamowania przy uwzględnieniu innych czyn-
ników (przyczepności koła do nawierzchni i pochylenia po-
dłużnego drogi) wpływających na długość drogi hamowania. 
Wówczas długość drogi hamowania można obliczyć za po-
mocą wzoru (5) [10]:

(5)

 
lub:

(6)

gdzie: 
Vm

 – prędkość miarodajna pojazdu (km/h)
g – przyśpieszenie ziemskie [m/s2]
µ – współczynnik przyczepności
η – współczynnik uwzględniający rodzaj hamowa-

nia: 0,7 – przy hamowaniu spokojnym (nor-
malnym), 1,0 – przy hamowaniu gwałtownym 
(panicznym)

i – pochylenie podłużne drogi na odcinku dojazdo-
wym do przejścia dla pieszych (%).
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Prędkość miarodajna Vm,
 przyjmowana do obliczeń 

we wzorach (4–6) jest to prędkość rozwijana przez pojazd 
na dojeździe do przejścia dla pieszych. Jako miarę tej pręd-
kości przyjmuje się prędkość V

85, 
tj.

 
kwantyl 85% z rozkła-

du prędkości pojazdów na odcinku dojazdowym drogi do 
przejścia dla pieszych. Prędkość ta jest zwykle większa od 
prędkości średniej do 20%, a od prędkości dopuszczalnej 
nawet o 50%, ale zależy od wielu czynników i dlatego po-
winna być pomierzona. 

Współczynnik przyczepności nawierzchni µ, może 
być pomierzony na podstawie badań terenowych lub obli-
czany jako stosunek opóźnienia rzeczywistego (możliwego 
do uzyskania podczas hamowania) do przyspieszenia ziem-
skiego – wzór (6). Do projektowania przyjmuje się: 

•	 w USA (AASHTO) – w zależności od prędkości: µ	= 
0,28 – 0,40 dla samochodów osobowych przy mokrej 
nawierzchni, µ	= 0,16 – 0,25 dla samochodów cięża-
rowych i µ	= 0,46 dla pojazdów hamujących w wa-
runkach ekstremalnych (nieoczekiwanych) [5], [9]; 

•	 w Niemczech (FGSV) – µ	= 0,377 [4]; 
•	 w Australii (RDG) – µ	= 0,24–0,27 [12].
 
Wartości współczynnika zależą od prędkości, co obrazuje 

zestawienie wymaganych w Polsce wartości tego współczyn-
nika, które podane są w „Warunkach technicznych…”2 w za-
łączniku 6 pkt. 4.3.

Odległość widoczności niezbędna do przejścia pie-
szego przez jezdnię LWP jest to odcinek drogi od krawędzi 
przejścia dla pieszych do zbliżającego się pojazdu. 
Widoczność ta jest potrzebna pieszemu do sprawdzenia, 
czy występuje odpowiednia luka czasowa między zbliżają-
cymi się pojazdami umożliwiająca bezpieczne przejście pie-
szemu przez jezdnię. L

WP
 zależy od wielu czynników, z któ-

rych najważniejszymi są: prędkość miarodajna pojazdu, 
długość przejścia, odległość pieszego od krawędzi jezdni, 
prędkość pieszego, czas reakcji (decyzji) pieszego [12],[13]. 
Odległość tę oblicza się ze wzoru (7):

(7)

gdzie:
LWP

 – odległość dobrej widoczności pojazdu dojeżdża-
jącego do krawędzi przejścia dla pieszych (lub 
innego potencjalnego miejsca przejścia pieszego 
przez jezdnię) (m)

V
m
 – prędkość miarodajna pojazdu (km/h)

L
P
 – długość przejścia dla pieszych (m)

T
RP 

– czas reakcji (dojścia pieszego do krawężnika) 
i opuszczenia jezdni (s)

V
p
 – prędkość miarodajna pieszego (m/s).

Długość przejścia LP jest to odległość między krawęż-
nikami jezdni, przez którą zamierza przejść pieszy, albo po-

2 Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
Dziennik Ustaw nr 99.43.430.

między krawężnikiem jezdni i wyspy azylu, dzielącej jezd-
nię (jeżeli wyspa ta ma odpowiednią szerokość).

Prędkość pieszego przechodzącego przez jezdnię 
VP jest to prędkość, z jaką pieszy przechodzi przez jezdnię 
lub przejście dla pieszych. Wartość średnia prędkości pie-
szego według badań prowadzonych w wielu krajach zawie-
ra się w przedziale od 1,0–2,4 m/s. Jako miarodajną pręd-
kość pieszego przyjmuje się kwantyl 15% z rozkładu prędko-
ści pieszych, co w warunkach australijskich (AUSTROADS) 
[12] i amerykańskich (TRB) [9] daje prędkość pieszego 
VP

,
15

, = 1,2 m/s. Prędkość ta jest zwykle mniejsza od 
prędkości średniej o 15%, ale zależy od warunków wystę-
pujących na przejściu oraz uczestników ruchu, a także wie-
lu innych czynników i dlatego powinna być pomierzona. 
W uzasadnionych przypadkach (trudne warunki przejścia, 
wolniej poruszający się uczestnicy: dzieci, osoby niepełno-
sprawne) przyjmuje się VP

 = 1,0 m/s, a niekiedy i mniejsze 
(np. 0,7 m/s) [1].

Czas reakcji i opuszczenia jezdni TRP jest to czas, na 
który składa się czas podjęcia decyzji o przejściu przez jezd-
nię, czas dojścia z miejsca oczekiwania pieszego do krawęż-
nika jezdni (L

BP
 = 1,0 m od krawężnika) oraz czas potrzeb-

ny na opuszczenie jezdni (po przejściu na jej drugą stronę) 
do miejsca bezpiecznego (tj. L

BP
 = 1,0 m). Odległość L

BP
 

przyjmuje się najczęściej równą 1,0 m, chociaż np. w Szwecji 
w zależności od standardu przejścia dla pieszych 1,0– 
6,0 m. Czas reakcji opuszczenia jezdni przez pieszego do 
celów projektowych przyjmowany jest następująco: 
Australia (RDG) zaleca się T

RP
 = 2,5 sekundy (min. 2,0 

sekundy) [12]). Wielka Brytania (DfT) – T
RP

 = 2 sekundy 
[7], USA (HCM) – T

RP
 = 1,5 sekundy [9]), Austria – T

RP
 

= 0,8 sekundy [13]). 

Analiza wpływu wybranych czynników na odległość  
widoczności na przejściach dla pieszych 
Korzystając ze wzorów (1), (2) (3) oraz (6) i (7), przepro-
wadzono porównanie odległości dobrej widoczności na 
przejście pieszego L

WP
 i na zatrzymanie pojazdu L

WZ 
dla wy-

branych przypadków (długości przejścia i warunków geo-
metrycznych drogi). Do obliczeń teoretycznych przyjęto 
następujące wielkości niezbędnych parametrów:

•	 prędkość miarodajna (V
85

 = 20 – 120 km/h); 
•	 czas reakcji kierowcy: 

TRK
 = 2,0 sekundy dla hamo-

wania normalnego i 1,0 sekunda dla hamowania na-
głego; 

•	 czas reakcji i percepcji pieszego: T
RP

 = 2,5 sekundy; 
•	 prędkość pieszego: V

p
 = 1,2 m/s dla przejść zwy-

kłych, 1,0 m/s dla przejść dla dzieci i 0,7 m/s dla 
przejść dla osób niepełnosprawnych;

•	 długość przejścia: 1, 2 i 3 pasy ruchu o szerokości 3,5 
metra;

•	 współczynnik przyczepności: – 0,2; 0,3; 0,4 i 0,6;
•	 współczynnik uwzględniający rodzaj hamowania: – 

0,7 – przy hamowaniu spokojnym (normalnym), 1,0 
– przy hamowaniu gwałtownym (panicznym).

Wyniki analiz przedstawiono na rysunkach 2 i 3.
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Wpływ pochylenia podłużnego odcinka drogi przed 
przejściem dla pieszych, gdy odcinek położony jest na:

•	 spadku (8%) powoduje wzrost długości odległości 
widoczności na zatrzymanie o 30%,

•	 wzniesieniu (8%) powoduje spadek długości odległo-
ści widoczności na zatrzymanie o 15%.

 
Wpływ stanu nawierzchni odcinka drogi dojazdowej do 

przejścia dla pieszych, gdy współczynnik przyczepności jest:
•	 mniejszy od bazowego (jako bazowy przyjęto µ	= 0,3, 

mokra nawierzchnia) i wynosi np. µ	= 0,2 (warunki 
zimowe) powoduje wzrost odległości widoczności na 
zatrzymanie o 33%, 

•	 większy od bazowego i wynosi np. µ	= 0,4 lub 0,6 
(sucha nawierzchnia) powoduje zmniejszenie odległo-
ści widoczności na zatrzymanie odpowiednio o 17% 
i 34%.

 
Kolejnym czynnikiem jest także czas percepcji i czas re-

akcji kierowcy na pojawienie się pieszego na przejściu dla 
pieszych lub dochodzącego do przejścia. Dobra informacja 
o przejściu dla pieszych z reguły powoduje skrócenie czasu 
reakcji i percepcji, co może wpłynąć na skrócenie odległości 
widoczności na zatrzymanie. 

Przeprowadzone analizy wskazują, że w większości 
przypadków decydującą o odległości dobrej widoczności na 
przejściu dla pieszych jest odległość widoczności ze wzglę-
du na pieszego LWP

, tj. odległość widoczności pojazdu zbli-
żającego się do przejścia dla pieszych umożliwiająca bez-
pieczne przejście pieszego przez jezdnię. Tylko w niektórych 
przypadkach (warunki zimowe, odcinki dróg zamiejskich 
o dużych prędkościach) odległość widoczności na zatrzy-
manie pojazdu przed przejściem L

WZ
 decyduje o wyznacze-

niu obszaru dobrej widoczności. W przypadku poziomego 
odcinka drogi i hamowania normalnego odległość L

WZ
 bę-

dzie większa od odległości L
WP

 dla prędkości miarodajnych 
powyżej 90 km/h. Natomiast w przypadku analizowanej 
prędkości miarodajnej V

85
 = 60 km/h odległości drogi ze 

względu na pieszego L
WP 

będzie większa od odległości L
WZ

 
o 8 metrów (o 10%) w przypadku przejścia jednopasowego 
do 106 metrów (o 130%) dla przejścia trzypasowego.

Propozycja metody wyznaczania obszaru dobrej widoczności 
na przejściach dla pieszych w Polsce

Koncepcja metody
W praktyce krajowej nie ma dobrej procedury wyznacza-
nia obszaru dobrej widoczności na przejściach dla pieszych. 
Korzystając z przedstawionych doświadczeń zagranicznych 
i własnych [1], zaproponowano metodę określania ob-
szaru dobrej widoczności w obszarze przejść dla pieszych 
w Polsce. Metoda ta jest rozwinięciem uproszczonej me-
tody zaproponowanej w podręczniku Ochrony pieszych [1]. 
Metoda zawiera:

•	 sposób szacowania odległości widoczności pojazdu 
zbliżającego się do przejścia dla pieszych z punktu wi-
dzenia pieszego chcącego przekroczyć jezdnię,

Rys. 2. Wykres zależności odległości widoczności na przejście pieszego przez jezdnię LWP i odle-
głości widoczności na zatrzymanie pojazdu przed przejściem LWZ w zależności od prędkości 
miarodajnej V85 oraz wielkości pochylenia podłużnego jezdni na odcinku dojazdowym do przej-
ścia dla pieszych w przypadku: a) normalnego hamowania, b) gwałtownego hamowania.
Źródło: opracowanie własne

a) b)

Rys. 3. Wykres zależności odległości widoczności na przejście LWP i odległości widoczności na 
zatrzymanie w zależności od prędkości miarodajnej V85, w przypadku hamowania: a) zmiany 
współczynnika przyczepności, b) różnych rodzajów przejść dla pieszych. 
Źródło: opracowanie własne

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że najważniej-
szym czynnikiem wpływającym na odległość widoczności na 
przejściach dla pieszych jest prędkość, z jaką pojazdy dojeżdża-
ją do przejścia dla pieszych. Poza tym istotnymi czynnikami są: 
długość i rodzaj przejścia dla pieszych, czasy reakcji i percepcji 
kierowców i pieszych, struktura pieszych (typowy pieszy, 
dziecko, osoba niepełnosprawna), pochylenie podłużne drogi 
i stan nawierzchni na odcinku dojazdowym do przejścia dla 
pieszych. Dla zobrazowania wpływu poszczególnych czynni-
ków na odległość widoczności na przejściu dla pieszych, w dal-
szej części artykułu przedstawiono porównania przeprowadzo-
ne dla prędkości miarodajnej V85

 = 60 km/h. 
Długość przejścia ma istotny wpływ na czas przejścia 

pieszego przez jezdnię i niezbędną lukę czasową między po-
jazdami zapewniającą bezpieczne przejście pieszego. Na 
podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że 
w przypadku przejścia wielopasowego znacznie powiększa 
się niezbędny obszar dobrej widoczności. Zwiększa się za-
tem odległość widoczności przejścia jezdni przez pieszego, 
w stosunku do przejścia jednopasowego:

•	 w przypadku jezdni o dwóch pasach ruchu o około 55%,
•	 w przypadku jezdni o trzech pasach ruchu o około 110%.

Zastosowanie wyspy azylu dla pieszych powoduje skró-
cenie odcinka niezbędnej widoczności na przejście przez 
jezdnię z prawej strony o 55%. 

Przejścia dla pieszych, z których korzystają dzieci i osoby 
niepełnosprawne powinny mieć powiększony obszar dobrej 
widoczności, w stosunku do zwykłych przejść dla pieszych:

•	 w przypadku dzieci o około 15%,
•	 w przypadku osób niepełnosprawnych o 50%.
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•	 sposób szacowania odległości widoczności pieszego 
przechodzącego przez jezdnię lub wykazującego 
zamiar wejścia na przejście dla pieszych z punktu 
widzenia kierowcy pojazdu zbliżającego się do 
przejścia,

•	 zasady sprawdzania obszaru dobrej widoczności i po-
stępowania w celu jej zagwarantowania.

 
Metoda dotyczy wyznaczania obszarów dobrej widocz-

ności na: wyznaczonych przejściach dla pieszych, sugero-
wanych przejściach dla pieszych, chodnikach równoległych 
[1] oraz innych miejscach przechodzenia pieszych przez 
jezdnię drogi. 

Zasady wyznaczania odległości dobrej widoczności  
pojazdów z punktu widzenia pieszego
Odległość dobrej widoczności LWP

 pojazdu nadjeżdżającego 
z prawej lub z lewej strony przejścia dla pieszych, wyzna-
czana z punktu widzenia pieszego oczekującego na chod-
niku lub poboczu na akceptowaną lukę czasową między 
pojazdami, zależy w znacznej mierze od długości przejścia 
dla pieszych (albo liczby pasów ruchu do pokonania przez 
pieszego). Rozróżnia się dwa przypadki odległości widocz-
ności pojazdu dojeżdżającego do przejścia dla pieszych z le-
wej strony – LL

WP
 i z prawej strony – LP

WP
. 

W przypadku dwupasowego przejścia dla pieszych 
(o długości 7,0 metrów) bez wyspy azylu (rys. 4a), odległość 
widoczności pojazdów dojeżdżających do przejścia wynosi :

•	 z lewej strony pieszego – LL
WP

 = L
WP

,
•	 z prawej strony – LP

WP
 2LL

WP
, (tj. prawie dwukrotnie 

więcej niż z lewej strony, gdyż w tym przypadku pie-
szy musi przejść przez dwa pasy ruchu).

 
W przypadku dwupasowego przejścia dla pieszych 

z wyspą azylu (rys. 4b) odległość widoczności jest taka 
sama zarówno dla pojazdów nadjeżdżających z lewej, jak 
i z prawej strony pieszego i wynosi LP

WP
 =LL

WP
 = L

WP
. 

Natomiast w przypadku przejść dla pieszych przez wiele 
pasów ruchu odległość dobrej widoczności pojazdu z punk-
tu widzenia pieszego będzie dłuższa i proporcjonalna do 
liczby pasów ruchu na przejściu.

Odległość LWP oblicza się na podstawie wzoru (7) 
w zależności od prędkości pojazdu dojeżdżającego do 
przejścia V

m, 
długości przejścia dla pieszych L

P
, prędkości 

pieszego przechodzącego przez jezdnię V
P
 i czasu reakcji 

pieszego T
RP

.
Prędkość Vm pojazdów na odcinku dojazdowym do 

przejścia dla pieszych ustala się na podstawie pomiarów te-
renowych (na istniejących przejściach dla pieszych lub 
przed miejscem planowanego przejścia dla pieszych). 
W przypadku planowanych lub projektowanych dróg, pręd-
kość V

85
 można przyjąć na podstawie wzoru (8):

 (8)

gdzie: 
V

85
 – kwantyl 85% z rozkładu prędkość pojazdów (km/h)

w
v
 – współczynnik przeliczeniowy, umożliwiający osza-

cowanie prędkości V
85 

w zależności od prędkości 
dopuszczalnej, rodzaju obszaru i rodzaju lub ka-
tegorii drogi

V
dop

 – prędkość dopuszczalna na analizowanym odcinku 
drogi (km/h).

Podstawiając do wzoru (7) prędkość miarodajną osza-
cowaną za pomocą wzoru (8), otrzymamy wzór na odle-
głość widoczności pojazdu przez pieszego opisaną wzo-
rem (9):

(9)

Współczynnik przeliczeniowy wv umożliwia osza-
cowanie prędkości V

85 
w zależności od prędkości dopusz-

czalnej V
dop

 oraz rodzaju obszaru i typu (rodzaju lub ka-
tegorii) drogi. Na podstawie badań prowadzonych 
w ciągu ostatnich kilkunastu lat w Polsce [14], [15], 
[16], [17], [18], [19] stwierdzono, że kierowcy przekra-
czają w znacznym stopniu dopuszczalne limity prędko-
ści. Stopień przekraczania limitów dopuszczalnej pręd-
kości zależy przede wszystkim od: rodzaju obszaru, typu 
drogi (rodzaju lub kategorii), szerokości jezdni, warun-
ków widoczności, systemu nadzoru nad prędkością i wa-
runków atmosferycznych. Ponad 60% kierowców prze-
kracza limity dopuszczalnej prędkości, najbardziej na 
odcinkach dróg tranzytowych przechodzących przez 
małe miejscowości, na ulicach głównych w miastach i na 
odcinkach zamiejskich dróg krajowych. To zjawisko 
uwzględniono (w uproszczony sposób), przedstawiając 
w tabeli 1 szacunkowe wartości liczbowe współczynnika 
wv

 w zależności od rodzaju obszaru, wybranych typów 
drogi i warunków atmosferycznych, ustalone na podsta-
wie wcześniej wymienionych badań przeprowadzonych 
w Polsce. 

Rys. 4. Zasady wyznaczania obszaru dobrej widoczności na przejściach dla pieszych w Polsce: 
a) przejście przez jezdnię dwupasową, b) przejście przez jezdnię dwupasową z wyspą azylu.
Źródło: opracowanie własne J. Rychlewska

a) 

b) 
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•	 w przypadku specjalnego przejścia dla pieszych, przez 
które przechodzą dzieci np. w drodze do szkoły –  
V

P 
= 1,0 m/s, 

•	 w przypadku specjalnego przejścia dla pieszych, przez 
które przechodzą osoby niepełnosprawne np. osoby 
niedowidzące, osoby starsze – V

P 
= 0,7 m/s.

 
Czas reakcji i opuszczenia jezdni TRP. Na podstawie 

wyników studiów literatury i analiz własnych proponuje się 
przyjmować następująco:
a) w przypadku braku dodatkowych urządzeń ochronnych 

i słabej informacji o przejściu dla pieszych – T
RP

 = 2,5 s, 
b) w przypadku występowania dodatkowych urządzeń 

ochronnych (np. wyniesione przejście dla pieszych) i do-
brej informacji o miejscu przejścia – T

RP
 = 1,5 sekundy.

Dla sześciu wybranych przypadków obliczono odległość 
dobrej widoczności L

WP
 pojazdu nadjeżdżającego z prawej 

lub z lewej strony przejścia dla pieszych, z punktu widzenia 
pieszego oczekującego na chodniku lub poboczu na akcep-
towaną lukę czasową między pojazdami dla wybranych 
przykładów. Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli 2. 
Obliczenia odległości widoczności L

WP 
przedstawiono dla 

trzech typów dróg położonych na obszarze zabudowanym: 
odcinka drogi tranzytowej przechodzącej przez wieś lub 
małe miasto (z nadzorem automatycznym i bez), odcinka 
głównej ulicy w mieście z rozdzielonymi jezdniami oraz po-
zostałych ulic w mieście (bez i z wyspą azylu dla pieszych). 

Do obliczeń przyjęto: współczynniki wp
 do oszacowania 

prędkości V
85

, dla poszczególnych przypadków z tablicy 1 
(dla nawierzchni mokrej i po opadach deszczu), prędkość pie-
szego V

p
 = 1,2 m/s, czas reakcji i opuszczenia jezdni przez 

pieszego T
RP

 = 2,5 (dla przyp. 1, 3–6) i T
RP

 = 1,5s (dla 
przyp. 2), szerokość pasa ruchu B = 3,5 metra. Obliczenia 
wykonano dla odległości widoczności pojazdu z punktu wi-
dzenia pieszego z lewej LL

WP
 i z prawej strony LP

WP
. 

Przedstawione w tablicy 2 wyniki obliczeń wskazują, 
jak istotnym problemem jest zapewnienie obszaru dobrej 
widoczności pojazdów dojeżdżających do przejścia z punk-
tu widzenia pieszego. W szczególności problem ten doty-
czy przejść dla pieszych wyznaczanych przez jezdnie wielo-
pasowe bez dodatkowych urządzeń ochrony pieszych 
(przyp. 3 i 4) oraz przejścia dla pieszych na drogach tranzy-
towych przechodzących przez małe miasta i wsie (przyp. 1) 
oraz na wyznaczonych przejściach dla pieszych na odcin-
kach dróg zamiejskich poza obszarem zabudowy. Wyniki 
obliczeń potwierdzają, że zastosowanie dodatkowych urzą-
dzeń ochrony pieszych (automatyczny nadzór nad prędko-
ścią pojazdów – przyp. 2 i zastosowanie wysp azylu – 
przyp. 6) znacznie skraca niezbędną odległość widoczności 
pojazdu z punktu widzenia pieszego LWP

.
Za dyskusyjne można uznać prezentowanie wyników 

obliczeń odległości dobrej widoczności dla przejść dla pie-
szych przy prędkości dopuszczalnej 90 lub 70 km/h (w ta-
blicach 2–5). Warunki przyjęte do obliczeń dla tych przy-
padków przedstawiono w wyjaśnieniach pod tablicami 2 i 3. 
Wyniki obliczeń zestawione w tych tablicach umożliwiają 

Liczbowe wartości współczynnika wv dla wybranych typów drogi, 
zalecane do szacowania prędkości V85

Obszar Typ drogi
Współczynnik wv

Opady deszczu Bez opadów

Zabudowany

Droga tranzytowa (krajowa) 1,40 1,50

Ulice główne w miastach 1,30 1,35

Pozostałe ulice 1,12 1,15

Niezabudowany

Drogi krajowe 1,20 1,25

Drogi wojewódzkie 1,12 1,15

Drogi powiatowe 1,04 1,05

Zabudowany / 
niezabudowany

Automatyczny nadzór nad 
prędkością – wszystkie drogi 1,00 1,00

Tabela 1 

Prędkość dopuszczalna Vdop. Zgodnie z zasadami 
przedstawionymi w podręczniku Ochrony pieszych [1], 
przejście dla pieszych może być wyznaczone tylko na od-
cinku drogi, na którym prędkość V

dop 
≤	50 km/h (a V

85
 ≤	

60 km/h). Ta propozycja odnosi się do przypadków wy-
znaczania znakiem dopuszczalnego limitu prędkości oraz 
do limitów prędkości dopuszczalnej w porze dziennej na 
obszarach zabudowy, dla której w warunkach polskich 
obowiązuje dopuszczalna prędkość 50 km/h. Natomiast 
w porze nocnej (po 23:00 godzinie) obowiązuje dopusz-
czalna prędkość 60 km/h. W związku z tym, kiedy na 
analizowanych przejściach w warunkach nocnych wystę-
puje ruch pieszy na analizowanym przejściu, należy prze-
prowadzić dodatkową ocenę prędkości na tym przejściu 
w warunkach nocnych i podjąć decyzję o ewentualnej 
zmianie prędkości dopuszczalnej. W przypadku zaakcep-
towania zaproponowanego podejścia będziemy mieli do 
czynienia z dwoma przypadkami:

•	 wyznaczone przejścia dla pieszych z prędkościami do-
puszczalnymi pojazdów w zakresie 30–50 km/h;

•	 sugerowanymi przejściami dla pieszych i innymi 
miejscami częstego przechodzenia pieszych, na któ-
rych może występować prędkość dopuszczalna w sze-
rokim zakresie od 20 km/h (strefa zamieszkania) do 
100 km/h (droga zamiejska dwujezdniowa) czy na-
wet 120 km (nieogrodzona droga ekspresowa).

 
Długość przejścia LP przyjmuje się jako odległość mie-

rzoną między krawężnikami jezdni, przez którą zamierza 
przejść pieszy, albo pomiędzy krawężnikiem jezdni i wyspą 
azylu, dzielącą jezdnię (jeżeli wyspa ta ma szerokość co naj-
mniej 2,0 metry).

Prędkość pieszego przechodzącego przez jezdnię VP. 
Korzystając z wyników badań zagranicznych opisanych 
w podręczniku Ochrony pieszych [1] oraz badań własnych 
[19], zaleca się przyjmować prędkość pieszych V

P
: 

a) na istniejących przejściach dla pieszych, na podstawie 
badań terenowych, jako kwantyl 15% z rozkładu po-
mierzonych prędkości pieszych na analizowanym przej-
ściu V

P15
;

b) na planowanych i projektowanych przejściach, zaleca się 
przyjmować do obliczeń następująco:
•	 w przypadku typowego przejścia dla pieszych – V

P 
= 

1,2 m/s, 
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projektantom oraz zarządzającym ruchem drogowym 
przedstawienie i uzmysłowienie, jak wielki obszar dobrej 
widoczności należy zapewnić pieszemu i kierowcy na wy-
znaczonym przejściu dla pieszych zlokalizowanym na odcin-
ku drogi tranzytowej przechodzącej przez obszar zabudowa-
ny (znak D 42), ale z podniesionym do 70 km/h limitem 
prędkości dopuszczalnej lub przez obszar zurbanizowany 
(wioskę), ale bez wyznaczonego obszaru zabudowanego 
(brak znaku D 42). 

Zasady wyznaczania odległości dobrej widoczności 
pieszego z punktu widzenia kierowcy 
Odległość dobrej widoczności na zatrzymanie pojazdu LWZ

 
to niezbędny odcinek drogi od miejsca przebywania pojaz-
du do krawędzi przejścia dla pieszych, która jest potrzebna 
do zapewnienia odpowiedniego czasu dla kierowcy nie-
zbędnego do: rozpoznania (percepcji) czy na przejściu dla 
pieszych (lub obszarze dojścia do przejścia) nie znajduje się 
pieszy, podjęcia decyzji i wykonania ewentualnego manew-
ru hamowania. 

Korzystając ze wzorów (1), (2), (6) i ich przekształceń, 
proponuje się obliczanie odległości widoczności na zatrzyma-
nie pojazdu przed przejściem dla pieszych według wzoru (10) 

(10)

A biorąc pod uwagę zależność (8), otrzymamy wzór (11):

(11)

Prędkość miarodajną Vm pojazdów na odcinku dojaz-
dowym do przejścia dla pieszych ustala się zgodnie z zasa-
dami podanymi na str. 12. 

Czas reakcji TRK kierowcy na rozpoznanie przeszkody 
przed pojazdem i podjęcie działania przyjmowany jest na 
podstawie badań jako kwantyl 85% z rozkładu czasów re-

akcji. Ze względu na brak dostępnych wyników badań 
w Polsce proponuje się przyjąć na podstawie doświadczeń 
zagranicznych: T

RK
 = 2,0 sekundy w przypadku braku od-

powiedniej informacji o przejściu, tj. w sytuacji zaskoczenia 
kierowcy lub T

RK
 = 1.0 sekunda w przypadku dobrze 

oznakowanego przejścia lub uważnej jazdy kierowców. 
Współczynnik przyczepności µ powinien być wyzna-

czony na podstawie pomiarów terenowych jako miarodajny 
współczynnik przyczepności µ

m
	 [20]. Natomiast w przy-

padku planowanego lub projektowanego przejścia dla pie-
szych proponuje się przyjmować µ	= 0,29.

Współczynnik uwzględniający rodzaj hamowania η	
przyjmuje następujące wartości liczbowe: 0,7 – przy hamo-
waniu spokojnym (normalnym), 1,0 – przy hamowaniu 
gwałtownym (panicznym) [10].

Dla wybranych przypadków (tych samych co w tabe-
li 2) obliczono odległość dobrej widoczności L

WZ
 pojazdu na 

zatrzymanie przed przejściem dla pieszych, z punktu wi-
dzenia kierowcy. Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli 3. 
Do obliczeń przyjęto: współczynniki w

p
 do oszacowania 

prędkości V
85

, dla poszczególnych przypadków z tabeli 1, 
czas reakcji (percepcji) kierowców T

RK
 = 2,0 m/s (przyp. 1, 

3-5) i T
RK

 = 1,0 m/s (przyp. 2 i 6), współczynnik przyczep-
ności µ	= 0,29, a współczynnik η	=1,0. 

Przedstawione w tabeli 3 wyniki obliczeń wskazują, że 
w przypadku odległości widoczności na zatrzymanie pojaz-
du przed przejściem dla pieszych L

WZ
 najbardziej istotnym 

czynnikiem jest typ drogi, na której występuje analizowane 
przejście dla pieszych i występująca tam prędkość pojaz-
dów. Najdłuższe odległości widoczności na zatrzymanie 
wymagane są na drogach zamiejskich, na tranzytowych 
przechodzących przez małe miasta i wsie oraz na głównych 
ulicach w miastach. Natomiast najkrótsze odległości na za-
trzymanie wymagane są na pozostałych ulicach w miastach 
oraz na odcinkach dróg i ulic wyposażonych w systemy au-
tomatycznego nadzoru nad prędkością pojazdów. 

Wartości liczbowe odległości na zatrzymanie z punktu 
widzenia kierowcy LWZ

 i z punktu widzenia pieszego L
WP

 róż-

     – zalecany obszar prędkości dopuszczalnych na wyznaczonych przejściach dla pieszych
  * – prędkość dopuszczalna 70 km/h określona znakami przez obszary zabudowane (podniesiony limit prędkości, przyjęto wv= 1.3 )
** – prędkość dopuszczalna 90 km/h określona ustawowo, występuje w wielu przypadkach na przejściach dróg tranzytowych przez obszary zurbanizowane (ale nie wyznaczone znakiem D-42, 
przyjęto wv= 1.2)

Odległość dobrej widoczności LWP pojazdu nadjeżdżającego do przejścia dla pieszych, wyznaczana z punktu widzenia pieszego LWP (m)
Prędkość 

dopuszczalna Droga tranzytowa, 1x2 pasy ruchu Ulice główne, rozdzielone jezdnie                                      Pozostałe ulice, 1x2 pasy ruchu 

nadzór automatyczny liczba pasów ruchu wyspa azylu

brak jest 2x2 2x3 brak jest

Vdop (km/h) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

LL
WP LP

WP LL
WP LP

WP LL
WP LP

WP LL
WP LP

WP LL
WP LP

WP LL
WP LP

WP

20 34 52 34 34

30 51 78 51 51

40 84 130 49 93 120 120 163 163 67 104 67 67

50 105 162 61 116 150 150 203 203 84 130 84 84

60 126 194 74 139 181 181 244 244 101 156 101 101

70* 137 211 86 162 211 211 284 284

90** 163 250 110 208

Tabela 2
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nią się. Odległość widoczności LP
WP

 z prawej strony pieszego 
dla przyjętych parametrów, w wielu analizowanych przypad-
kach (z wyjątkiem przejścia drogi tranzytowej przez obszar 
zabudowany) jest większa niż odległość widoczności na za-
trzymanie pojazdu L

WZ
. Także odległość widoczności LL

WP
 

z lewej strony pieszego chcącego przejść przez jezdnię, dla 
przyjętych parametrów, w większości przypadków jest więk-
sza niż odległość widoczności na zatrzymanie pojazdu L

WZ, 

Zasady sprawdzania obszaru dobrej widoczności 
Obliczone odległości widoczności pieszych i pojazdów w ob-
szarze przejść dla pieszych: L

W
, L

WP
 i L

WZ
 wykorzystywane 

są w pracach projektowych. Analizy obszarów widoczności 
na przejściu dla pieszych należy przeprowadzić dla trzech 
aspektów: oceniając widoczność w planie sytuacyjnym, wi-
doczność w profilu podłużnym oraz widoczność na skrzy-
żowaniach i wjazdach.   

Plan sytuacyjny. W planie sytuacyjnym należy wykre-
ślić obszar (trójkąt lub trapez) dobrej widoczności w zależ-
ności od odległości od krawędzi jezdni oczekiwania piesze-
go na przejście i odległości przecięcia się linii wzroku pie-
szego lub kierowcy z krawędzią jezdni, mierzoną wymaganą 
długością krawędzi jezdni wolną od przeszkód LKi

. Długość 
L

Ki
 oblicza sie za pomocą wzorów (12–14) w zależności od 

odległości widoczności. 

W przypadku wyznaczania obszaru dobrej widoczno-
ści pojazdu przez pieszego długość L

KP
 oblicza się oddziel-

nie dla obszaru z lewej i z prawej strony przejścia dla pie-
szych:

:
a) dla obszaru z lewej strony przejścia długość L

KPL
 wynosi:

(12)

b) dla obszaru z prawej strony przejścia długość L
KW2

 wynosi:

(13)

W przypadku wyznaczania obszaru dobrej widoczności 
pieszego przez kierowcę pojazdu L

KK 
wynosi:

(14)

gdzie:
L

KP
 – wymagana długość krawędzi jezdni wolna od 

przeszkód ograniczających pieszemu widocz-
ność pojazdów dojeżdżających do przejścia dla 
pieszych (m)

     – zakres prędkości dopuszczalnej przy, której mogą być wyznaczone przejścia dla pieszych
  * – prędkość dopuszczalna 70 km/h określona znakami przez obszary zabudowane (podniesiony limit prędkości, przyjęto wv= 1.3 )
** – prędkość dopuszczalna 90 km/h określona ustawowo, występuje w wielu przypadkach na przejściach dróg tranzytowych przez obszary zurbanizowane (ale nie wyznaczone znakiem D-42, przyjęto wv= 1.2)

Odległość dobrej widoczności LWZ pojazdu na zatrzymanie przed przejściem dla pieszych, wyznaczana z punktu widzenia kierowcy

Lp. Typ drogi Prędkość Vdop (km/h) Odległość widoczności na zatrzymanie pojazdu przed przejściem dla pieszych  LWZ (m)

Pochylenie podłużne drogi i (%)

-8 -4 0 4 8

1. Droga tranzytowa przechodząca przez wieś lub miasto,  
bez automatycznego nadzoru nad prędkością 40 90 80 74 68 64

50 130 116 105 97 91

60 178 157 142 130 121

70* 205 180 163 149 138

90** 278 243 218 199 184

2. Droga tranzytowa przechodząca przez wieś lub miasto, 
z automatycznym nadzorem nad prędkością 40 41 36 33 30 28

50 61 53 48 44 40

60 84 73 65 59 55

70 111 96 86 78 71

90 176 152 135 121 111

3. /4. Miasto, ulica główna 40 79 71 65 61 58

50 115 102 93 86 81

60 157 139 126 116 108

70 205 180 163 149 138

5. Miasto, ulice pozostałe, bez wyspy azylu dla pieszych 20 22 20 19 18 18

30 40 36 34 32 31

40 62 56 52 49 46

50 90 80 74 68 64

6. Miasto, ulice pozostałe, z wyspą azylu dla pieszych 20 16 14 13 12 12

30 30 27 25 23 21

40 50 44 40 36 34

50 74 65 58 53 49

Tabela 3
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L
KK

 – wymagana długość krawędzi jezdni wolna od prze-
szkód ograniczających kierowcy widoczność pie-
szego oczekującego na przejście przez jezdnię (m)

L
BP

 – odległość (bezpieczna) pieszego od krawędzi jezd-
ni, oczekującego na przejście przez jezdnię (m) 

L
P
 – długość przejścia dla pieszych (m)

B – szerokość pasa ruchu, na którym znajduje się 
analizowany pojazd (m)

L
OK

 – odległość położenia głowy (oczu) kierowcy od 
krawędzi jezdni (m).

Dla sześciu wybranych przypadków zestawionych w ta-
beli 2, wykonano obliczenia wymaganej długości krawędzi 
jezdni wolnej od przeszkód ograniczających pieszemu wi-
doczność na nadjeżdżające pojazdy LKP 

. Wyniki obliczeń 
dla obszarów z lewej i z prawej strony przejścia dla pieszych 
zestawiono w tabeli 4. Do obliczeń przyjęto: bezpieczną 
odległość pieszego od krawędzi jezdni, oczekującego na 
przejście przez jezdnię L

BP
 = 1,0 metr, długość przejścia dla 

pieszych L
P
 = 3,5–10,5 metra w zależności od rodzaju 

przekroju poprzecznego jezdni, szerokość pasa ruchu B = 
3,5 metra, odległość położenia głowy (oczu) kierowcy od 
krawędzi jezdni L

OK
 = 1,0 metr (uwzględniając także kie-

rujących motocyklami), droga w poziomie.
Dla wybranych przypadków zestawionych w tabeli 3 

wykonano obliczenia wymaganej długości krawędzi jezdni 
wolnej od przeszkód ograniczających widoczność kierow-
com pieszych oczekujących na przejście przez jezdnię L

KK
. 

Wyniki obliczeń zestawiono w tabelach 4 i 5. 
Analizując otrzymane wyniki, stwierdzono, że w przy-

padku prędkości dopuszczalnej większej niż 30 km/h na 
wszystkich analizowanych drogach wymagana długość kra-
wędzi jezdni wolna od przeszkód ograniczających widocz-
ność pieszemu i kierowcy jest większa od przyjmowanej 
w polskiej praktyce projektowej długości 10 metrów. W ana-
lizowanych przypadkach odległość ta wynosi od 9 do 142 
metrów. To może wskazywać, że jedną z przyczyn tak dużego 
zagrożenia pieszych przy przechodzeniu przez jezdnię może 
być brak wymaganego obszaru dobrej widoczności. 

Po obliczeniu wymaganej długości krawędzi jezdni wolnej 
od przeszkód ograniczających widoczność pieszym i kierow-
com pojazdów dojeżdżających do przejścia dla pieszych nale-
ży przystąpić do wykreślenia obszaru dobrej widoczności.

Na rysunku 5 przedstawiono przykład obszarów dobrej 
widoczności wyznaczonych z punktu widzenia pieszego i kie-
rowcy pojazdu. Przykład dotyczy drogi tranzytowej przecho-
dzącej przez wieś, prędkość dopuszczalna Vdop 

= 50 km/h, 
droga dwupasowa bez azylu dla pieszych. Przyjęto także naj-
bardziej niekorzystny przypadek, kiedy pieszy znajduje się na 
skraju przejścia (od strony nadjeżdżającego pojazdu).

W tak wyznaczonym obszarze dobrej widoczności nie 
powinny znajdować się żadne obiekty, parkujące pojazdy, 
bariery, wygrodzenia, drzewa, roślinność itp. W przeciw-
nym przypadku należy: 

•	 „oczyścić” obszar dobrej widoczności z obiektów pogar-
szających percepcję kierowców i pieszych (usunięcie 
drzew, płotów, wygrodzeń, parkujących pojazdów itp.),

•	 zastosować sterowanie ruchem za pomocą sygnaliza-
cji świetlnej lub wymusić zmniejszanie prędkości na 
odcinku dojazdowym do przejścia dla pieszych 
(zmniejszenie prędkości dopuszczalnej, zastosowanie 
automatycznego nadzoru nad prędkością, zastosowa-
nie elementów uspokojenia ruchu itp.), a równocześ-
nie zastosować specjalną organizację ruchu (stosując 
dodatkową informację o zbliżaniu się pojazdu do 
przejścia dla pieszych np. z wykorzystaniem sygnali-
zacji migającej).

Zestawienie wymaganej długości krawędzi jezdni wolnej od przeszkód ograniczających widoczność pieszemu  
na nadjeżdżające pojazdy LKi (m) dla wybranych przypadków

Prędkość  
dopuszczalna Droga tranzytowa, 1x2 pasy ruchu Ulice główne, rozdzielone jezdnie                                      Pozostałe ulice, 1x2 pasy ruchu 

nadzór automatyczny liczba pasów ruchu wyspa azylu

brak jest 2x2 2x3 brak jest

Vdop (km/h) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

LKPL LKPP LKPL LKPP LKPL LKPP LKPL LKPP LKPL LKPP LKPL LKPP

20 17 9 17 17

30 25 14 25 25

40 42 24 25 17 60 60 81 81 34 19 34 34

50 53 29 31 21 75 75 102 102 42 24 42 42

60 63 35 37 25 90 90 122 122 51 28 51 51

70 68 38 43 29 105 105 142 142

90 81 45 55 38

Tabela 4

 – zakres prędkości dopuszczalnej przy, której mogą być wyznaczone przejścia dla pieszych.
 – obliczone wartości użyto jako dane do przykładu na rys. 5.

Rys. 5. Przykład wyznaczania obszaru dobrej widoczności na przejściu dla pieszych w planie 
sytuacyjnym (w tym przypadku: LL

WP = LWZ, a LKPL = LKK).  
Źródło: opracowanie własne
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W przypadku braku możliwości zastosowania wymie-

nionych rozwiązań należy zmienić lokalizację przejścia dla 
pieszych.

 Profil podłużny. Lokalizacja przejścia dla pieszych na 
wierzchołku wzniesienia drogi lub tuż za wierzchołkiem to 
podstawowy problem organizacji ruchu pieszego w terenach 
falistym i górskim. Dlatego konieczne jest sprawdzenie, czy 
obliczone odległości widoczności z punktu widzenia pieszego 
i z punktu widzenia kierowcy są zachowane. Zasadę spraw-
dzania warunków widoczności przedsta wiono na rysunku 6. 

Dostępną odległość widoczności pieszego LWD
 na przej-

ściu dla pieszych na łuku pionowym wypukłym o promie-
niu R oblicza się dla dwóch przypadków [10]:

Zestawienie wymaganej długości krawędzi jezdni wolnej od przeszkód ograniczających kierowcy widoczność pieszych oczekujących na przejście 
przez jezdnię LKK (m) dla wybranych przypadków

Lp. Typ drogi Prędkość Vdop (km/h) Wymagana długość krawężnika wolna od przeszkód ograniczających kierowcy widoczność pieszego 
oczekujacego na przejście przez jezdnię LKK (m)

Pochylenie podłużne drogi i (%)

-8 -4 0 4 8

1. Droga tranzytowa przechodząca przez wieś lub miasto, 
bez automatycznego nadzoru nad prędkością 40 45 40 37 34 32

50 65 58 53 49 45

60 89 79 71 65 61

70 103 90 81 74 69

90 139 121 109 99 92

2. Droga tranzytowa przechodząca przez wieś lub miasto, 
z automatycznym nadzorem nad prędkością 40 20 18 16 15 14

50 30 27 24 22 20

60 42 37 33 30 27

70 55 48 43 39 36

90 88 76 67 61 55

3. /4. Miasto, ulica główna 40 40 36 33 31 29

50 57 51 47 43 40

60 78 69 63 58 54

70 103 90 81 74 69

5. Miasto, ulice pozostałe, bez wyspy azylu dla pieszych 20 11 10 10 9 9

30 20 18 17 16 15

40 31 28 26 24 23

50 45 40 37 34 32

6. Miasto, ulice pozostałe, z wyspą azylu dla pieszych 20 8 7 7 6 6

30 15 14 12 11 11

40 25 22 20 18 17

50 37 32 29 26 24

Tabela 5

Rys. 6. Schemat sprawdzania warunków dobrej widoczności na przejściu dla pieszych  
w profilu podłużnym drogi. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [1], [22].

– zakres prędkości dopuszczalnej przy, której mogą być wyznaczone przejścia dla pieszych
– zaznaczone liczby użyto jako dane do przykładu na rys. 5

a)  gdy odległość L
W

 jest mniejsza niż długość krzywizny 
wyokrąglenia załomu niwelety, według wzoru (13):

(13)

b)  gdy odległość L
W

 jest większa niż długość krzywizny 
wyokrąglenia załomu niwelety, według wzoru (14):

(14)

gdzie:
L

WD
 – dostępna odległość widoczności (m)

R – promień łuku wypukłego (m)
h

1
 – wysokość położenia oka uczestnika ruchu: piesze-

go, kierowcy (m)
h

2
 – wysokość uczestnika ruchu: pojazdu, pieszego na 

przejściu dla pieszych (m)
i
1
 – pochylenie niwelety drogi przed załomem (%)

i
2
 – pochylenie niwelety drogi za załomem (%).

 

Wysokość położenia oka uczestnika ruchu drogo-
wego h1 przyjmuje się następująco:
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•	 pieszy przekraczający jezdnię: najczęściej przyjmuje 
się h

1
 = 1,07 metra jako wysokość oka uczestnika 

ruchu na wózku inwalidzkim, na przejściach uczęsz-
czanych przez dzieci należy brać pod uwagę wysokość 
położenia oka dziecka, h

p1
 = 0,6 metra;

•	 kierowca pojazdu: h
k1

 = 1,0–1,1 metra dla samocho-
du osobowego, h

k1
 = 2,4 metra dla samochodu cięża-

rowego.

Wysokość uczestnika ruchu drogowego h2 przyjmu-
je się następująco:

•	 pieszy przekraczający jezdnię: h
p2

 = 0,6 – 2,0 metry,
•	 pojazd: h

pd2
 = 1,0 – 4,0 metry.

 
Następnie należy sprawdzić czy dostępna odległość wi-

doczności L
WD

 jest większa od lub równa wymaganej odle-
głości widoczności dla pieszego L

WP
 i dla kierowcy L

WZ
:

(15)

Jeżeli warunek opisany wzorem (13) jest spełniony, to 
przejście dla pieszych będzie dobrze widoczne z punktu wi-
dzenia kierowcy, a także pojazdy dojeżdżające do przejścia 
będą dobrze widoczne z punktu widzenia pieszego.

W przeciwnym przypadku, gdy dostępna odległość wi-
doczności jest mniejsza niż wymagana należy: 

•	 zwiększyć dostępną odległość dobrej widoczności po-
przez przebudowę drogi (zwiększenie promienia wy-
okrąglenia załomu niwelety lub zmniejszenie pochy-
lenia podłużnego jezdni);

•	 wymusić zmniejszanie prędkości na odcinku dojazdo-
wym do przejścia dla pieszych (zmniejszenie prędkości 
dopuszczalnej, zastosowanie automatycznego nadzoru 
nad prędkością, zastosowanie elementów uspokojenia 
ruchu itp.), a równocześnie zastosować specjalną orga-
nizację ruchu (stosując dodatkową informację o zbliża-
niu się pojazdu do przejścia dla pieszych np. z wyko-
rzystaniem sygnalizacji migającej).

Natomiast w przypadku braku możliwości zastosowa-
nia wymienionych rozwiązań należy zmienić lokalizację 
przejścia dla pieszych.

Skrzyżowania i wjazdy. Na przejściach dla pieszych 
zlokalizowanych na skrzyżowaniach oprócz widoczności 
w planie i w profilu podłużnym należy sprawdzić także wi-
doczność pieszego dla kierowców pojazdów skręcających 
w prawo i w lewo. W celu obliczenia wymaganej odległości 
widoczności należy przyjąć prędkość miarodajną stosownie 
do wielkości promieni skrętu na tych relacjach skrętnych. 

Innym problemem jest widoczność pieszych, poruszają-
cych się po chodniku, przez kierowców pojazdów wjeżdża-
jących na ulice z wjazdów. Na rysunku 7 przedstawiono 
zasady zapewniania widoczności pieszego na chodniku 
równoległym (poprzecznym) do jezdni głównej w planie sy-
tuacyjnym i profilu podłużnym. W planie sytuacyjnym 
przy dojeździe do chodnika powinien być zachowany ob-
szar dobrej widoczności (wolny od przeszkód) co najmniej 

o wymiarach 2,0 x 5,0 metrów po każdej stronie wjazdu. 
Natomiast w profilu podłużnym, dla zachowania możliwo-
ści dostrzeżenia pieszego w świetle reflektorów pojazdu, 
pochylenie wjazdu nie powinno być większe niż 5% na dłu-
gości minimum 6,0 metrów od krawędzi chodnika 

 
Wnioski
Dobre spostrzeganie i bycie widzianym na drodze to jeden 
z podstawowych czynników bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego, który dotyczy w szczególności pieszych. Jednym 
z istotnych czynników wpływających na bezpieczeństwo 
pieszych jest ograniczona widoczność pieszych i pojazdów 
w obszarze przejść dla pieszych. W Polsce problem ten jest 
niedoceniany, natomiast w wielu krajach zapewnienie ob-
szaru dobrej widoczności pieszego przez kierowcę oraz nad-
jeżdżającego pojazdu przez pieszego stanowią podstawowe 
wymaganie dotyczące lokalizacji przejścia dla pieszych. 

Na podstawie przeprowadzonych studiów i analiz sfor-
mułowano następujące wnioski:
1. Każde przejście dla pieszych powinno mieć zapewniony 

obszar dobrej widoczności ocenianej z punktu widzenia 
obu konfliktowych uczestników ruchu: kierowcy i pie-
szego. Podstawowymi miarami do wyznaczania obszaru 
dobrej widoczności są: odległość widoczności na zatrzy-
manie pojazdu i odległość widoczności niezbędna do 
przejścia przez jezdnię (przejście dla pieszych). W Polsce 
brakuje metody obliczania tych miar.

2. Korzystając z doświadczeń własnych i innych krajów, 
zaproponowano metodę wyznaczenia obszaru dobrej 
widoczności na przejściach dla pieszych zawierającą:
•	 sposób szacowania odległości widoczności pojazdu, 

zbliżającego się do miejsca przejścia z punktu widze-
nia pieszego chcącego przejść przez jezdnię;

•	 sposób szacowania odległości widoczności pieszego, 
przechodzącego przez jezdnię lub wykazującego zamiar 
wejścia na przejście dla pieszych z punktu widzenia kie-
rowcy pojazdu zbliżającego się do miejsca przejścia;

•	 zasady sprawdzania obszaru dobrej widoczności i po-
stępowania w celu jej usprawnienia.

3. Odległość widoczności niezbędnej do przejścia pieszego 
przez jezdnię (przejście dla pieszych) jest potrzebna pie-
szemu do sprawdzenia, czy występuje odpowiednia luka 
czasowa między zbliżającymi się pojazdami umożliwia-

Rys. 7. Zasady wyznaczania odległości widoczności pieszych na chodnikach poprzecznych 
z punktu widzenia kierowcy pojazdu wjeżdżającego z wjazdu bocznego: a) w planie sytuacyj-
nym, b) w profilu podłużnym. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [21]

a) b)
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jąca pieszemu bezpieczne przejście przez jezdnię i zależy 
od wielu czynników, z których najważniejszymi są: 
prędkość pojazdu, długość przejścia (lub szerokość jezd-
ni w przypadku braku wyznaczonego przejścia), odle-
głość pieszego od krawędzi jezdni, prędkość pieszego i czas 
reakcji (decyzji) pieszego. Ta odległość w większości 
przypadków decyduje o wyznaczeniu obszaru dobrej wi-
doczności na przejściu dla pieszych.

4. Odległość dobrej widoczności na zatrzymanie pojazdu za-
pewnia kierowcy odpowiedni czas niezbędny do: rozpozna-
nia (percepcji), czy na przejściu dla pieszych (lub obszarze 
dojścia do przejścia) nie znajduje się pieszy, podjęcia decyzji 
i wykonania manewru hamowania i zależy od wielu czyn-
ników, z których najważniejszymi są: prędkość pojazdu, 
czas reakcji (percepcji) kierowcy, wysokość położenia oczu 
kierowcy, wysokość przeszkody, współczynnik przyczepno-
ści, opóźnienie pojazdu, pochylenie podłużne drogi. 

5. Opisane powyżej odległości widoczności pieszego i po-
jazdu decydują o wyznaczeniu obszaru dobrej widocz-
ności na przejściu dla pieszych. Przedstawione w arty-
kule wyniki analiz wskazują, że przyjmowana do pro-
jektowania odległość wolna od przeszkód przed przej-
ściem dla pieszych o długości 10 metrów jest w większo-
ści przypadków niewystarczająca dla uniknięcia konflik-
tu pomiędzy pojazdem a pieszym, co może być jedną 
z głównych przyczyn tak dużego zagrożenia pieszych 
przechodzących przez jezdnię w naszym kraju. 

6. Przedstawioną propozycję metody szacowania obszaru 
dobrej widoczności na przejściach dla pieszych należy 
sprawdzić dla innych przypadków i po jej zweryfikowa-
niu opracować w formie przystępnej dla projektantów 
i zarządzających ruchem drogowym. 

7. Przedstawione wyniki analiz wskazują także na koniecz-
ność przeprowadzenia oceny warunków widoczności na 
większości istniejących przejść dla pieszych w Polsce i pod-
jęcie koniecznych działań naprawczych, a także wprowa-
dzenie zagadnienia widoczności na przejściach dla pieszych 
w odpowiednich dokumentach legislacyjnych. 

Większość parametrów niezbędnych do wyznaczenia odle-
głości widoczności pojazdu i pieszego na przejściu dla pieszych 
ustalana jest na podstawie pomiarów terenowych, ale jest jesz-
cze wiele parametrów, które wymagają ustaleń na podstawie 
badań ogólnokrajowych. Ustaleń wymagają takie parametry 
jak: czas reakcji (percepcji) kierowcy zbliżającego się do przej-
ścia dla pieszych, czas reakcji pieszego chcącego przejść przez 
jezdnię, prędkość pieszego na przejściach dla pieszych różnych 
rodzajów, prędkość miarodajna pojazdów dojeżdżających do 
przejścia dla pieszych, odległość oka kierowcy od krawędzi 
jezdni, bezpieczna odległość pieszego od krawędzi jezdni. 
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DAnIeL GAJeWSKI  
Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Metoda oceny ryzyka na podstawowej 
sieci ulic na przykładzie Warszawy1

Streszczenie. W artykule przedstawiono wykorzystanie oceny ryzyka 
do zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. W pierwszej 
części zaprezentowano uwarunkowania prawne oraz doświadczenia za-
graniczne, które były przesłankami do opracowania metody oceny ryzyka 
na elementach liniowych i punktowych podstawowej sieci dróg miejskich 
w Warszawie. W drugiej części przedstawiono przyjęte założenia, opis 
obiektów analizy, okres analizy, specyfikację głównych problemów oraz 
wybrane miary ryzyka społecznego i indywidualnego. W trzeciej części 
opisano sposób przygotowania danych o sieci drogowej (podział na odcin-
ki jednorodne, wybór skrzyżowań, przejścia dla pieszych) oraz natężeniu 
i bezpieczeństwie ruchu drogowego, które są niezbędne do wykonywania 
niniejszej metody oceny ryzyka. Dwie kolejne części obejmują procedu-
rę przeprowadzenia klasyfikacji ulic i skrzyżowań ze względu na ryzyko 
społeczne i indywidualne. Ostatnia część artykułu zawiera opis procedury, 
której celem jest identyfikacja i ranking najbardziej niebezpiecznych od-
cinków, skrzyżowań i przejść dla pieszych na sieci ulic w Warszawie. 
Słowa kluczowe: sieć ulic, ocena ryzyka, metoda, odcinki ulic, skrzyżo-
wania

Wprowadzenie
System Zarządzania Bezpieczeństwem w Miastach (Urban 
Safety Management – USM) zdefiniowano pierwszy raz 
w roku 1980 w TRL. USM jest to systematyczne podej-
ście do bezpieczeństwa ruchu drogowego polegającego na 
działaniach prewencyjnych wpływających na unikanie wy-
padków drogowych i ochronnych umożliwiających reduk-
cję liczby ofiar wypadków drogowych. Takie działanie jest 
możliwe do osiągnięcia jedynie poprzez zintegrowane, wie-
lodyscyplinarne podejście obejmujące poszczególne służby 
i dziedziny: zarządzanie ruchem, zarządzanie transportem, 
edukację, nadzór nad ruchem, ratownictwo itp. Proces 
zarządzania bezpieczeństwem w tym podejściu składa się 
z sześciu faz i obejmuje: analizy, strategię, planowanie, pro-
jektowanie, wdrożenia i ocenę skuteczności [12]. 

Sposób zarządzania bezpieczeństwem w tym podejściu 
jest realizowany na dwóch strategicznych poziomach, sku-
piając się:

•	 na obszarach całego miasta, biorąc pod uwagę istnie-
jące i przewidywane problemy, na działaniach po-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. Wkład autorów w publikację: K. Jamroz 
30%, W. Kustra 20%, A. Gobis  30%, D. Gajewski 20%.

rządkujących i rozwijających hierarchiczny układ sie-
ci ulic, wyróżniając: podstawowy układ ulic, ulice 
zbiorcze, obszary ruchu uspokojonego, obszary ruchu 
pieszego oraz system dróg rowerowych; 

•	 na małych lokalnych obszarach, na wybranych ele-
mentach sieci ulicznej lub lokalnych problemach brd, 
albo lokalnej aplikacji rozwiązań przewidzianych do 
wdrażania, których zakres silnie uzależniony jest od 
dostępnych środków finansowych.

 
Pierwszą fazą wdrażania tego podejścia jest analiza obej-

mująca: identyfikację problemów bezpieczeństwa i mobilno-
ści, lokalizację miejsc najbardziej niebezpiecznych, dokładne 
rozpoznanie miejsc najbardziej niebezpiecznych [14]. 

W ciągu kolejnych lat pojawiły się nowe podejścia do 
zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, po-
legające na stosowaniu w planowaniu, projektowaniu, bu-
dowie i użytkowaniu infrastruktury drogowej procedur po-
legających na systematycznej identyfikacji zagrożeń na 
drodze, szacowaniu ich ewentualnych skutków dla uczest-
ników ruchu drogowego oraz stosowaniu działań eliminu-
jących zidentyfikowane zagrożenia lub zmniejszających 
skutki ich występowania [16]

Dobre podstawy do budowy narzędzi zarządzania bez-
pieczeństwem infrastruktury drogowej dają wymagania za-
pisane w Dyrektywie 2008/96/WE. Wymagania te dotyczą 
zarówno planowanej, jak i istniejącej sieci drogowej. 
W przypadku istniejącej sieci drogowej zarządzanie bezpie-
czeństwem obejmuje [6,13]:

•	 identyfikację najbardziej niebezpiecznych odcinków 
istniejącej sieci drogowej, zwaną klasyfikacją odcin-
ków niebezpiecznych;

•	 identyfikację źródeł zagrożeń i oceny zagrożeń na wy-
branych do dalszej analizy odcinkach dróg (na pod-
stawie kontroli brd przeprowadzonej w terenie);

•	 wybór najbardziej skutecznych, efektywnych i wyko-
nalnych działań;

•	 monitorowanie wprowadzonych działań;
•	 komunikowanie uczestnikom ruchu o poziomie bez-

pieczeństwa ruchu i występujących zagrożeniach na 
wszystkich poziomach zarządzania brd.
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W artykule 5 tego dokumentu [13] zapisano, że pań-
stwa członkowskie zapewniają, iż klasyfikacja odcinków 
dróg o dużej koncentracji wypadków oraz klasyfikacja ze 
względu na bezpieczeństwo sieci będą sporządzane na pod-
stawie ocen użytkowania sieci drogowej, przeprowadza-
nych co najmniej raz na trzy lata według przyjętych kryte-
riów. W załączniku III do tego dokumentu określono kry-
teria klasyfikacji odcinków dróg o dużej koncentracji 
wypadków oraz klasyfikacji ze względu na bezpieczeństwo 
sieci (niestety polskie tłumaczenia dokumentów unijnych 
są narzucane przez tłumaczy, dlatego często zapisy są nie-
zrozumiałe).  Przyjęte kryteria służą do:

•	  Identyfikacji odcinków dróg o dużej koncentra-
cji wypadków. Przy identyfikacji odcinków dróg o du-
żej koncentracji wypadków brana jest pod uwagę, co 
najmniej liczba wypadków śmiertelnych, które miały 
miejsce w poprzednich latach na danym odcinku dro-
gi, w odniesieniu do natężenia ruchu, a w przypadku 
skrzyżowań – liczba takich wypadków przypadają-
cych na dane skrzyżowanie.

•	  Identyfikacji odcinków dróg do analizy w ra-
mach klasyfikacji ze względu na bezpieczeństwo 
sieci. Przy identyfikacji odcinków do analizy w ra-
mach klasyfikacji ze względu na bezpieczeństwo sieci 
uwzględnia się ich możliwości zmniejszenia kosztów 
wypadków. Odcinki dróg dzieli się i grupuje według 
kategorii dróg. Dla każdej kategorii dróg, odcinki 
dróg są analizowane i klasyfikowane pod kątem czyn-
ników związanych z bezpieczeństwem, takich jak 
koncentracja wypadków, natężenie ruchu i rodzaj ru-
chu. Dla każdej kategorii drogi, w wyniku klasyfika-
cji ze względu na bezpieczeństwo sieci, sporządzona 
zostaje lista priorytetowych odcinków dróg, w przy-
padku których oczekuje się, że poprawa infrastruktu-
ry będzie wysoce skuteczna.

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych i nie-
których ustaw [15] wprowadziła konieczność stosowania 
wymagań Dyrektywy 2008/96/WE (Dyrektywa) na sieci 
dróg TEN-T w Polsce. Sieć ta w większości zarządzana 
jest przez GDDKiA, która nie czekając na zapowiadane 
rozporządzenie ministra właściwego ds. transportu, opra-
cowała i wdrożyła do realizacji własne metody klasyfikacji 
odcinków niebezpiecznych [2] i prowadzenia kontroli brd 
[1,11]. 

Drogi w sieci TEN-T przebiegają także przez miasta na 
prawach powiatu, które mają własne zarządy drogowe. 
Brak odpowiednich narzędzi do zarządzania bezpieczeń-
stwem istniejącej infrastruktury drogowej na tej sieci zmu-
sił niektóre zarządy do opracowania własnych metod, czego 
przykładem jest prezentowana w niniejszym artykule meto-
da oceny ryzyka na podstawowej sieci ulic w Warszawie [7]. 
Metoda ta obejmuje nie tylko drogi znajdujące się w sieci 
TEN-T, ale także pozostałe ulice zaliczane do podstawowe-
go układu.

W ciągu ostatnich 10 lat na terenie Warszawy w wyni-
ku wypadków prawie 1000 osób poniosło śmierć, a około 

2200 ciężkie obrażenia. Koszty społeczne wypadków wy-
niosły prawie 5 miliardów złotych. Najtragiczniejszym ro-
kiem był rok 2004 (142 ofiar śmiertelnie, 409 ciężko ran-
nych), najmniej ofiar było w roku 2010 (54 ofiar śmiertel-
nych, 93 ciężko rannych). Pomimo prowadzonych działań 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego spad-
kowej tendencji nie udało się utrzymać i od roku 2010 na-
stąpił wzrost liczby wypadków i ofiar wypadków drogo-
wych na sieci ulic miasta. 

Założenia i podstawy przyjętej metody oceny ryzyka 
Biorąc pod uwagę konieczność wykonania oceny bezpie-
czeństwa na sieci ulic położonych w sieci TEN-T oraz 
usprawnienie procedur analizy bezpieczeństwa ruchu na 
zarządzanej sieci ulic, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie 
zlecił opracowanie metody oceny ryzyka. Opracowanie 
wykonał zespół Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej 
i Katedry Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej 
[10]. Głównymi przesłankami do opracowania tej meto-
dy było:

•	 umożliwienie systematycznej oceny bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na istniejącej sieci ulic;

•	 klasyfikacja odcinków, skrzyżowań i przejść dla pie-
szych o największej koncentracji wypadków z ofia-
rami śmiertelnymi oraz kosztów wypadków drogo-
wych (klasyfikacja ze względu na ryzyko indywi  du alne);

•	 klasyfikacja odcinków skrzyżowań i przejść dla pie-
szych o największej gęstości kosztów wypadków i od-
cinków o największym potencjale redukcji kosztów 
wypadków drogowych (klasyfikacja ze względu na 
ryzyko społeczne);

•	 opracowanie metody wyboru odcinków, skrzyżowań 
i przejść dla pieszych (krytycznych elementów sieci 
drogowej), na których działania poprawiające BRD 
powinny być prowadzone w pierwszej kolejności, ze 
względu na najwyższe wskaźniki efektywności.

 
Opracowując metodę, uwzględniono wymagania narzu-

cone przez Dyrektywę [13], zapisy zawarte w ustawie [15], 
doświadczenia innych krajów, a przede wszystkim doświad-
czenia autorów podczas prac przy wdrażaniu metody 
EuroRAP do oceny ryzyka na sieci dróg w Polsce oraz opra-
cowaniu klasyfikacji odcinków na sieci dróg krajowych 
[2,8].

Najpierw przygotowano autorską koncepcję procedury 
zarządzania bezpieczeństwem ruchu na sieci ulic miasta. 
W koncepcji tej zintegrowano dwa podejścia – zarządzanie 
bezpieczeństwem na „czarnych odcinkach” i w „czarnych 
punktach”. 

Opracowanie metody oceny ryzyka na podstawowej 
sieci ulic wymagało przyjęcia założeń lub opisania nastę-
pujących elementów: rodzaje ryzyka, obiekt analizy, 
okres analizy, specyfikację głównych problemów, identy-
fikację miar ryzyka, sposób wartościowania i dopuszczal-
ności ryzyka, wybór i ranking elementów niebezpiecz-
nych, sposób raportowania wyników oceny oraz tok po-
stępowania [7]. 
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Rodzaje ryzyka  
W ZBID najczęściej wykorzystywane są dwie klasyfikacje 
ryzyka. 

Ryzyko indywidualne jest związane z pojedynczym 
uczestnikiem ruchu drogowego. Rozumiane, jako prawdo-
podobieństwo poniesienia strat (np. bycia ofiarą śmiertelną 
lub ranną) w czasie uczestnictwa użytkownika drogi w ru-
chu. W przypadku odcinka drogi (koncentracja) obliczane 
jako liczba wypadków, rannych, ofiar śmiertelnych czy 
kosztów zdarzeń na pracę przewozową (liczbę przejecha-
nych kilometrów) na rok. W przypadku skrzyżowania, 
przejścia dla pieszych (intensywność) obliczane jako liczba 
wypadków, rannych, ofiar śmiertelnych czy kosztów zda-
rzeń na natężenie na rok

Ryzyko społeczne związane jest ze stratami grup spo-
łecznych na wybranym odcinku drogi, skrzyżowaniu, ob-
szarze (np. wypadki, ofiary ranne i śmiertelne, koszty zda-
rzeń). W przypadku odcinka drogi (gęstość) obliczane jako: 
liczba wypadków, rannych, ofiar śmiertelnych czy kosztów 
zdarzeń na długość odcinka na rok. W przypadku skrzyżo-
wania, przejścia dla pieszych (liczba) obliczane jako liczba 
wypadków, rannych, ofiar śmiertelnych czy kosztów zda-
rzeń na rok [3,5,8]. 

 
Obiekty analizy
1) Obiekty liniowe, odcinki ulic. Przyjmuje się przyjąć po-

dział sieci drogowej na odcinki jednorodne o długości  
2–10 km. Odcinki te powinny mieć podobne parame-
try: klasa drogi (S, GP, G, Z), liczba pasów ruchu, rodzaj 
obszaru (miejski, zamiejski) oraz zbliżone wielkością na-
tężenie ruchu drogowego.

2) Obiekty punktowe:
•	 Skrzyżowania. Do budowy metody analizą objęto 

skrzyżowania, na których w ostatnich 3 latach wystą-
piły wypadki drogowe (min. 1 wypadek); 

•	 Przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowań. Ze 
względu na niedokładność lokalizacji wypadków 
w obrębie przejść dla pieszych przyjęto założenia 
agregacji danych (wszystkie przejścia dla pieszych na 
skrzyżowaniu jako jeden obiekt);

•	 Przejścia dla pieszych poza skrzyżowaniami. Do ana-
lizy przyjęto przejścia dla pieszych, na których 
w ostatnich 3 latach wystąpił co najmniej 1 wypadek 
drogowy.

Okres analizy 
Mimo, że Dyrektywa [13] zaleca prowadzenie klasyfikacji 
ryzyka raz na trzy lata, proponuje się wykonywanie jej na 
sieci ulic miasta raz do roku. Natomiast dane do analizy 
i oceny bezpieczeństwa ruchu powinny być brane za okres 
ostatnich trzech lat.

Główne problemy brd 
Na podstawie analizy danych o wypadkach i kolizjach 
drogowych z okresu ostatnich trzech lat zidentyfikowano 
główne problemy brd, które uwzględniono w opracowanej 
metodzie, dzieląc je na: miejsca występowania wypadków, 

rodzaje wypadków, rodzaje ofiar wypadków, uczestników 
ruchu drogowego i ich niebezpieczne zachowania. W przy-
padku Warszawy, ze względu na przygotowywanie zauto-
matyzowanego narzędzia wspomagającego prowadzenie 
oceny ryzyka na sieci ulic, listę problemów obejmowanych 
analizą znacznie rozszerzono [10]. Rozszerzenia dokonano, 
biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej analizy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. Przygotowano zasady klasyfi-
kacji ryzyka dla następujących problemów (zagrożeń):
1. miejsca występowania zdarzeń drogowych: odcinki ulic, 

skrzyżowania ulic, przejścia dla pieszych (na skrzyżowa-
niach i poza skrzyżowaniami);

2. rodzaje zdarzeń drogowych: 
•	 ogólne: wszystkie zdarzenia, wypadki, wypadki po-

ważne,
•	 szczególne: najechanie na pieszego, zderzenia boczne;

3. ofiary wypadków drogowych: ranne, śmiertelne i ciężko 
ranne, śmiertelne.

4. uczestnicy ruchu drogowego: ogółem, kierujący pojaz-
dami, rowerzyści, motocykliści i motorowerzyści, piesi;

5. niebezpieczne zachowania uczestników ruchu:
•	 kierujący pojazdami: nieudzielenie pierwszeństwa 

przejazdu, nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla 
pieszych, jazda z niebezpieczną prędkością i wjazd na 
skrzyżowanie przy czerwonym świetle,

•	 rowerzyści: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, 
nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych 
i przejazdów rowerowych, niebezpieczne manewry 
rowerzystów (zbiór niebezpiecznych manewrów),

•	 motocykliści i motorowerzyści: jazda z niebezpieczną 
prędkością, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, 
niebezpieczne manewry motocyklistów  rowerzystów 
(zbiór niebezpiecznych manewrów).

•	 piesi: nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym 
pojazdem, wejście na jezdnię przy czerwonym sygna-
le, wejście na jezdnię w miejscu niedozwolonym lub 
zza zaparkowanego pojazdu lub przeszkody.

Miary ryzyka 
Na podstawie analiz literatury, doświadczeń innych krajów 
oraz własnych przyjęto, że na sieci ulic Warszawy będzie 
prowadzona ocena z użyciem dwóch rodzajów ryzyka: in-
dywidualnego i społecznego. Dla każdego rodzaju ryzyka 
przyjęto po dwie miary: 

•	 odcinki dróg. Proponowanymi miarami ryzyka indy-
widualnego są: koncentracja wypadków, koncentra-
cja kosztów wypadków, społecznego: gęstość wypad-
ków, gęstość kosztów wypadków; 

•	 skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Proponowany-
mi miarami ryzyka indywidualnego są: intensywność 
wypadków, intensywność kosztów wypadków, spo-
łecznego: liczba wypadków, koszty wypadków.

Wartościowanie ryzyka 
Bazując na wynikach i doświadczeniach z poprzednich prac 
prowadzonych w Polsce w ramach prac własnych [5] pro-
jektów EuroRAP [8] i dla GDDKiA [2], przyjęto pięć klas 
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ryzyka od A do E (od ryzyka bardzo małego do ryzyka bar-
dzo dużego). Granice podziału na klasy oparto na metodzie 
probabilistycznej. Wykorzystując dystrybuanty rozkładów 
poszczególnych miar ryzyka, przyjęto granice pomiędzy 
klasami, rozkładając równomiernie w pierwszym podejściu 
liczbę analizowanych obiektów do poszczególnych klas.

Ocena dopuszczalności ryzyka
Zaproponowano następujące kryteria dopuszczalności ry-
zyka na podstawowej sieci ulic w Warszawie:

•	 ryzyko niedopuszczalne (klasa E tj. ryzyko bardzo duże), 
na elementach ulic zaliczonych do tej klasy dopuszczal-
ności konieczne są natychmiastowe działania zmniejsza-
jące poziom ryzyka co najmniej do klasy D, przez zasto-
sowanie działań doraźnych (np. zmniejszenie prędkości 
dopuszczalnej, wprowadzenie zakazu wyprzedzania itp.) 
do czasu podjęcia działań zasadniczych;  

•	 ryzyko tolerowane (klasy D i C), dopuszczalne chwi-
lowo do czasu zaproponowania i wdrożenia działań 
zmniejszających ryzyko do klasy B lub A;   

•	 ryzyko dopuszczalne (klasy A i B), pozwalające na 
kontrolowanie zmian poziomu ryzyka bez konieczno-
ści prowadzenia działań zmniejszających ryzyko.

Wybór i ranking odcinków niebezpiecznych 
Ostateczny wybór odcinków do objęcia działaniami na-
prawczymi (przeprowadzenie szczegółowej kontroli brd, 
wybór działań zaradczych) powinien opierać się na nastę-
pujących kryteriach:

•	 kryterium podstawowe – klasyfikacja i ranking nie-
bezpiecznych elementów sieci według kryterium ry-
zyka społecznego (jako podstawową miarę proponuje 
się gęstość kosztów wypadków dla odcinków ulic 
i koszty wypadków drogowych dla skrzyżowań 
i przejść dla pieszych),

•	 kryteria pomocnicze – klasyfikacja i ranking niebez-
piecznych według pozostałych miar ryzyka indywi-
dualnego i społecznego.

Prezentacja wyników oceny ryzyka
Wyniki z każdorazowej oceny ryzyka powinny być zawarte 
w raporcie, a syntetyczne wyniki oceny, zgodnie z zalece-
niami Dyrektywy, powinny być podawane do wiadomości 
publicznej. Raport powinien posiadać numer oraz nazwiska 
wykonawców i składać się z następujących części: 

•	 dane ogólne o ocenianej sieci dróg,
•	 wyniki klasyfikacji odcinków dróg ze względu na ry-

zyko indywidualne,
•	 wyniki klasyfikacji odcinków dróg ze względu na ry-

zyko społeczne,
•	 ranking najbardziej niebezpiecznych odcinków ulic, 

skrzyżowań i przejść dla pieszych,
•	 podsumowanie.

Wyniki klasyfikacji i rankingi powinny być przedsta-
wiane w formie tabelarycznej i graficznej na mapach w spo-
sób zrozumiały dla przeciętnego czytelnika. 

Tok postępowania przy zastosowaniu proponowanej 
metody obejmuje pięć etapów:
1. Prace przygotowawcze.
2. Wykonanie klasyfikacji odcinków lub skrzyżowań ze 

względu na ryzyko społeczne.
3. Wykonanie klasyfikacji odcinków lub skrzyżowań ze 

względu na ryzyko indywidualne.
4. Identyfikacja i ranking odcinków ulic, skrzyżowań 

i przejść dla pieszych o największym poziomie ryzyka 
oraz wybór obiektów do analiz szczegółowych.

5. Opracowanie raportu.

Prace przygotowawcze
Pierwszy etap oceny ryzyka obejmuje prace przygotowaw-
cze, do których zalicza się: podział analizowanej sieci dróg 
na odcinki, wybór skrzyżowań, węzłów i przejść dla pie-
szych, zebranie danych o ruchu oraz danych o wypadkach 
drogowych w przyjętym do analizy okresie [10]. 

Odcinki
W pierwszym kroku należy przeprowadzić podział sieci ob-
jętej analizą na odcinki jednorodne o długości od 2 do 10 
kilometrów o tej samej klasie i typie przekroju poprzecz-
nego. Powinny mieć podobne charakterystyki: klasa drogi 
S, GP, G, Z; rodzaj przekroju poprzecznego: 1x2 lub 2x2 
lub 2x3 pasy ruchu; rodzaj obszaru (miejski, zamiejski) oraz 
zbliżoną wielkość natężenia ruchu drogowego. W niektó-
rych przypadkach odcinek może być krótszy np. dojazdy 
do węzła, połączenie między różnymi drogami krajowymi 
lub wojewódzkimi generującymi duże potoki ruchu (ale nie 
krótszy niż 1 km). Podział ten przygotowuje się przy opra-
cowaniu pierwszej oceny ryzyka (klasyfikacji brd). 

Każdy analizowany odcinek drogi powinien być opisany 
różnymi charakterystykami: drogowymi, ruchowymi, 
związanymi z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Odcinki 
powinny być ponumerowane. Każdemu analizowanemu 
odcinkowi drogi należy przypisać: numer drogi, długość 
odcinka, klasę drogi, liczbę pasów ruchu (przekrój po-
przeczny drogi). W kolejnych latach zaleca się utrzymanie 
pierwotnego podziału na odcinki, w celu umożliwienia po-
równania zmian poziomu bezpieczeństwa na poszczegól-
nych odcinkach dróg, natomiast w przypadku zmian prze-
biegu drogi, budowy nowych odcinków dróg itp. należy 
uzupełnić lub zweryfikować podział na odcinki.

Dla każdego analizowanego odcinka drogi należy ze-
brać dane o wielkości natężenia ruchu drogowego (średnio-
roczne dobowe natężenie ruchu N). Na podstawie zebra-
nych danych z analizowanego okresu trzech lat należy obli-
czyć pracę przewozową wykonaną przez pojazdy na każdym 
odcinku drogi:

(1)

gdzie:
PPi,j

 – praca przewozowa na j-tym odcinku drogi, w  i-tym 
okresie obliczeniowym (mld Pkm/3 lata)



TransporT miejski i regionalny 04 2015

26

i – numer okresu obliczeniowego, i = 1 przyjęto 
dla okresu obliczniowego 2010–2012, i=2 dla 
okresu obliczeniowego 2011–2013 itp.

j – numer analizowanego odcinka drogi 
N

i,j 
– średnioroczne dobowe natężenie ruchu na j-tym  

odcinku drogi (P/24 h), w i-tym okresie oblicze-
niowym (mln pkm/3 lata), do obliczeń przyjmu-
je się natężenie ruchu z środkowego roku anali-
zowanego okresu trzyletniego 

L
j
  – długość j-tego odcinka drogi (km).

Skrzyżowania, przejścia dla pieszych
W pierwszym etapie należy wybrać skrzyżowania lub  
przejścia dla pieszych, na których będzie prowadzona 
szczegółowa analiza bezpieczeństwa ruchu. Jako kry-
terium wyboru elementów sieci do objęcia klasyfikacją 
przyjęto liczbę wypadków, co najmniej 1 w ciągu okresu 
3 lat. Przy opracowaniu klasyfikacji w kolejnych latach 
zaleca się utrzymanie pierwotnego podziału i ewentualnie 
rozszerzenie o skrzyżowania spełniające przyjęte kryte-
rium w następnych latach. 

Każde analizowane skrzyżowanie powinno być opisane 
różnymi charakterystykami: drogowymi, ruchowymi, zwią-
zanymi z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Skrzy żowania 
powinny być ponumerowane. Każdemu analizowanemu 
skrzyżowaniu dróg należy przypisać: numer, nazwy krzyżu-
jących się ulic, rodzaj skrzyżowania, klasę drogi, liczbę pasów 
ruchu na wlotach. 

Dla każdego analizowanego skrzyżowania należy zebrać 
dane o wielkości natężenia ruchu drogowego (średniorocz-
ne dobowe natężenie ruchu N na skrzyżowaniach) z anali-
zowanego okresu 3 lat. Na podstawie zebranych danych 
z analizowanego okresu 3 lat należy obliczyć natężenie na 
skrzyżowaniu, przejściu dla pieszych:

Dla każdego analizowanego odcinka drogi należy ze-
brać dane o wielkości natężenia ruchu drogowego (śred-
nioroczne dobowe natężenie ruchu N). Na podstawie ze-
branych danych z analizowanego okresu trzech lat, należy 
obliczyć sumaryczne natężenie ruchu na każdym skrzyżo-
waniu i przejściu dla pieszych za analizowany okres we-
dług wzoru (2):

(2)

gdzie:
NSi,j

 – sumaryczne natężenie ruchu na j-tym skrzyżowa-
niu, przejścu dla pieszych, w i-tym okresie obli-
czeniowym (mld poj/ 3 lata)

i – numer okresu obliczeniowego 
j – numer analizowanego odcinka drogi 

N
i,j 

– suma średniorocznego dobowego natężenia ru-
chu na poszczególnych wlotach j-ego skrzyżowa-
nia, przejścia dla pieszych (P/24 h), w i-tym okre-
sie obliczeniowym (mln pkm/3 lata), do obliczeń 
przyjmuje się natężenie ruchu z środkowego roku 
analizowanego okresu trzyletniego. 

Dane o wypadkach i koszty wypadków
Dla każdego analizowanego odcinka, skrzyżowania, przej-
ścia dla pieszych należy zebrać dane o bezpieczeństwie ru-
chu drogowego w ciągu analizowanego okresu, a w szcze-
gólności:

•	 dane o liczbie: wypadków, liczbie rannych, liczbie 
ofiar ciężko rannych oraz liczbie ofiar śmiertelnych;

•	 dane o liczbie wypadków: ogółem, z pieszymi, rowe-
rzystami, z motocyklistami itp.;

•	 dane dotyczące rodzajów, przyczyn, okoliczności wy-
padków.

Koszty wypadków są iloczynem liczby wypadków, ofiar 
i jednostkowych kosztów tych czynników (JKZ, JKR 
i JKW). Zmieniają się one wraz z upływem lat, gdyż zależą 
od wartości produktu krajowego brutto w danym roku. 
Koszty jednostkowe wypadków JKW, ofiar wypadków 
JKR i JKZ należy przyjmować na podstawie danych do-
starczanych przez MTBiGM (na podstawie kosztów wy-
padków ustalanych przez IBDM) dla środkowego roku 
z okresu trzyletniego objętego analizą [9]. W tabeli 1 ze-
stawiono jednostkowe koszty strat ponoszonych w wypad-
kach w latach 2009–2014. 

Całkowity koszt wypadków na analizowanym elemen-
cie ulicy (odcinku, skrzyżowaniu, przejściu dla pieszych) 
oblicza się ze wzoru (3): 

(3)

gdzie:
KWi 

– koszty wypadków na analizowanym elemen-
cie ulicy w i-tym okresie  (mln/3 lata) 

LW
i
 – liczba wypadków na analizowanym elemencie  

ulicy, w i-tym okresie  (wyp./3 lata)
LSLR

i
 – liczba ofiar średnio i lekko  rannych na ana-

lizowanym elemencie  ulicy, w i-tym okresie  
(ofiar/3 lata)

LCR
i
 – liczba ofiar ciężko  rannych na analizowanym 

elemencie  ulicy, w i-tym okresie  (ofiar/3 lata)
LZ

i
 – liczba ofiar śmiertelnych na analizowanym 

elemencie  ulicy, w i-tym okresie  (ofiar/3 lata)
JKSMWi

 
– jednostkowy koszt strat materialnych w wy-

padkach drogowych dla i-tego okresu analizy 
(mln zł/wypadek)

JKSLR
i
 – jednostkowy koszt ofiary ciężko  rannej w wy-

padkach drogowych dla i-tego okresu analizy 
(mln zł/ofiarę)

JKCR
i
 – jednostkowy koszt ofiary ciężko  rannej w wy-

padku drogowym dla i-tego okresu analizy 
(mln zł/ofiarę)

JKZ
i
 – jednostkowy koszt ofiary śmiertelnej w wy-

padku drogowym dla i-tego okresu analizy 
(mln zł/ofiarę).
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Współczynnik korekcyjny WK przedstawiony w tabe-
li 2 służy do sprowadzania (unormowania) kosztów wypad-
ków z i-tego roku do roku bazowego (przyjętego jako rok 
2011). 

Zatem koszty unormowane w i-tym roku analizy obli-
cza się ze wzoru (4):

(4)

przy czym wspólczynnik korekcyjny umozliwiający 
unormowanie kosztów wypadków oblicza się na podstawie 
wzoru (5):

(5)

gdzie:
KWi 

– koszty wypadków na odcinku drogi (mln zł/3 
lata), dla i-tego okresu analizy

KW 
i,un

 – unormowane koszty wypadków na odcinku 
drogi (mln zł/3 lata), dla i-tego okresu analizy

WK 
i,un

 – współczynnik korekcyjny normujący koszty 
wypadków w i-tym analizowanym okresie na 
pierwszy okres analizy (tj. lata 2010–2012)

SKW
i
 – średni koszt wypadków drogowych na dro-

gach krajowych w Polsce w środkowym roku 
i-tego analizowanego okresu (mln zł/wyp)

SKW
1
 – średni koszt wypadków drogowych na dro-

gach krajowych w Polsce w roku bazowym tj. 
w roku 2011 (mln zł/wyp).

Klasyfikacja ulic i skrzyżowań ze względu na ryzyko społeczne
Drugi etap oceny ryzyka obejmuje przeprowadzenie kla-
syfikacji bezpieczeństwa ze względu na ryzyko społeczne. 
Ocenę prowadzi się oddzielnie dla odcinków ulic oraz od-
dzielnie dla skrzyżowań [10]. 

Odcinki ulic
Do klasyfikacji odcinków ze względu na ryzyko społeczne 
przyjęto początkowo trzy miary bezpieczeństwa: gęstość 
wypadków, gęstość kosztów wypadków i potencjał redukcji 
kosztów wypadków. Jednakże biorąc pod uwagę trudności 
w uzyskaniu danych do obliczeń tego ostatniego parame-
tru oraz wysoki poziom korelacji między gęstością kosztów 
i potencjałem redukcji kosztów wypadków, do dalszych 
prac przyjęto dwa wskaźniki: gęstość wypadków GW i gę-
stość kosztów wypadków  GKW, które oblicza się za pomo-
cą wzorów (6) i (7): 

(6)
 

(7)

gdzie:
GWi,

– gęstość wypadków na odcinku drogi (wyp./1 
km/3 lata), dla i-tego okresu analizy,

GKW
i,un

– gęstość unormowana kosztów wypadków na 
odcinku drogi (mln zł/1 km/3 lata), dla i-tego 
okresu analizy.

Obliczone za pomocą wzorów (6) i (7) wartości liczbowe 
gęstości wypadków GW i GKW

un
 dla analizowanego od-

cinka ulicy, porównujemy z wartościami granicznymi po-
szczególnych klas ryzyka zestawionymi w tabeli 2 i określa-
my klasę ryzyka. Do wykonania klasyfikacji bierzemy pod 
uwagę unormowaną gęstość kosztów wypadków, gdyż 
wartości graniczne klas ryzyka były opracowane dla warun-
ków roku bazowego (tj. 2011 roku). Uzyskane klasy ryzyka 
zestawia się w tablicach, wykonuje mapy ryzyka i opraco-
wuje rankingi najbardziej niebezpiecznych odcinków ulic 
ze względu na ryzyko społeczne. Na rysunku 1 przedsta-
wiono przykładową mapę ryzyka społecznego na podsta-
wowej sieci ulic w Warszawie, biorąc za kryterium gęstość 
kosztów wypadków GKW. Przedstawiona mapa wskazuje, 
że główny potencjał redukcji kosztów wypadków drogo-
wych występuje na obszarze centralnym miasta i w połu-
dniowo-zachodniej jego części.

Zestawienie oszacowanych kosztów jednostkowych strat material-
nych i ofiar wypadków drogowych w latach 2009 – 2014

Rok

Koszty jednostkowe
Wspólczynnik 

korekcyjnyWypadków
ofiar lekko  
i średnio 
rannych

ofiar ciężko 
rannych

ofiar  
zabitych

JKSMi JKLSRi JKCRi JKZi WK
[mln zł/wyp.] [mln zł/wyp.] [mln zł/wyp.] [mln zł/wyp.]

2009* 0,068 0,050 0,970 2,128 0,84

2010* 0,072 0,053 1,022 2,240 0,89

2011* 0,077 0,057 1,098 2,407 1,00

2012* 0,080 0,059 1,141 2.502 1,04

2013** 0,083 0,061 1,181 2,590 1,06

2014** 0,085 0,063 1,216 2,667 1,08

*) wg opracowania IBDiM [9]
**) wg  wstępnego oszacowania autorów, należy zauważyć, że w roku 2013 zmieniono metodę 
liczenia kosztów ofiar ciężko rannych w wypadkach, koszty jednostkowe przedstawione w tablicy 
2 mogą się zatem różnić od wartości podanej przez IBDiM. Proponuje się do czasu ostatecznego 
ustalenia metody szacowania kosztów wypadków w Polsce przyjmować wartości z tabeli 2.

Źródło: [7]

Tabela 1

Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka  
społecznego na odcinkach ulic

Klasa 
ryzyka Ryzyko

Gęstość wypadków GW Gęstość kosztów 
wypadków  

(bazowa) GKW2011

Przekrój ulicy

1x2 2x2, 1x4 2x3

(wyp./1 km 
/3 lata)

(wyp./1 km 
/3 lata)

(wyp./1 km 
/3 lata) (mln zł/km/3 lata)

od do od do od do od do

A Bardzo małe 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 3,00 0,00 0,50

B Małe 1,00 1,50 2,00 3,00 3,00 4,50 0,50 1,00

C Średnie 1,50 2,25 3,00 4,50 4,50 6,75 1,00 1,75

D Duże 2,25 3,50 4,50 7,00 6,75 10,50 1,75 3,00

E Bardzo duże > 3,5 >7,0 >10,5 >3

Tabela 2

Źródło: opracowanie własne
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Skrzyżowania
Do klasyfikacji skrzyżowań i przejść dla pieszych  ze wzglę-
du na ryzyko społeczne przyjęto dwie miary bezpieczeń-
stwa: liczbę wypadków LW, koszty wypadków KW. 

Obliczone wartości liczby wypadków LW i kosztów 
(unormowanych) wypadków KW

un
 dla analizowanego 

skrzyżowania lub przejścia dla pieszych porównujemy 
z wartościami granicznymi poszczególnych klas ryzyka 
zestawionymi w tabeli 3 i określamy klasę ryzyka. Do wy-
konania klasyfikacji bierzemy pod uwagę unormowane 
koszty wypadków, gdyż wartości graniczne klas ryzyka 
były opracowane dla warunków roku bazowego (tj. 2011 
roku). Uzyskane klasy ryzyka zestawia się w tablicach, 
wykonuje mapy ryzyka i opracowuje rankingi najbardziej 
niebezpiecznych odcinków ulic ze względu na ryzyko spo-
łeczne. 

Rys. 1. Mapa ryzyka społecznego na odcinkach ulic w Warszawie w latach 2010–2012, dla 
kryterium gęstości kosztów wypadków drogowych.
Źródło: opracowanie własne

Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka 
społecznego na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych

Klasa 
ryzyka Ryzyko

Liczba wypadków LW Koszty wypadków (bazowe) 
KW 2011

Skrzyżowania Przejścia dla 
pieszych Skrzyżowania Przejścia dla 

pieszych

[wypadki /  
3 lata]

[wypadki /  
3 lata] [mln zł/ 3 lata] [mln zł / 3 lata]

od od od od od od od od

A Bardzo małe 0,00 2 0

0,15
0,30

0,00 0,15 0,0 0,13

B Małe 2 3 0,13 0,14

C Średnie 3 4 1 0,30 0,60 0,14 0,20

D Duże 4 6 2 0,60 2,00 0,20 1,30

E Bardzo duże >6 >2 >2,00 > 1,30

Źródło: opracowanie własne

Klasyfikacja ulic i skrzyżowań ze względu  
na ryzyko indywidualne
Trzeci etap oceny ryzyka obejmuje przeprowadzenie klasy-
fikacji bezpieczeństwa ze względu na ryzyko indywidualne. 
Ocenę prowadzi się oddzielnie dla odcinków ulic oraz od-
dzielnie dla skrzyżowań [7].

Odcinki ulic
Do klasyfikacji odcinków ulic ze względu na ryzyko indy-
widualne przyjęto dwie miary bezpieczeństwa: koncentra-
cję wypadków KWD, koncentrację kosztów wypadków 
KKW, które oblicza się za pomocą wzorów (8) i (9): 

(8)

(9)

gdzie:
KWDi,

– koncentracja wypadków drogowych na odcin-
ku ulicy (wyp./1 mld pkm), dla i-tego okresu 
analizy

KKW
i,un

– koncentracja unormowana kosztów wypad-
ków na odcinku ulicy (mln zł/1 mld pkm), dla 
i-tego okresu analizy.

Obliczone za pomocą wzorów (8) i (9) wartości liczbowe 
koncentracji wypadków KWD i unormowanych kosztów wy-
padków KKWun

 dla analizowanego odcinka ulicy porównuje-
my z wartościami granicznymi poszczególnych klas ryzyka 
zestawionymi w tabeli 4 i określamy klasę ryzyka. Do wyko-
nania klasyfikacji bierzemy pod uwagę unormowaną koncen-
trację kosztów wypadków, gdyż wartości graniczne klas ryzy-
ka były opracowane dla warunków roku bazowego (tj. 2011 
roku). Uzyskane klasy ryzyka zestawia się w tablicach, wyko-
nuje mapy ryzyka i opracowuje rankingi najbardziej niebez-
piecznych odcinków ulic ze względu na ryzyko społeczne. 

Skrzyżowania
Do klasyfikacji skrzyżowań i przejść dla pieszych ze względu 
na ryzyko indywidualne przyjęto dwie miary bezpieczeństwa: 
intensywność wypadków IW, intensywność kosztów wypad-
ków IKW, które oblicza się za pomocą wzorów (8) i (9): 

Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka 
indywidualnego na odcinkach ulic

Klasa  
ryzyka Ryzyko

Koncentracja wypadków Koncentracja kosztów wypadków 

KWD [wyp. / 1 mld pkm] KKW [mln zł / 1 mld pkm]

Wypadki ogółem Wypadki ogółem

od od do do

A Bardzo małe 0,0 0,0 50 50
B Małe 50 50 100 100
C Średnie 100 100 175 175
D Duże 175 175 300 300
E Bardzo duże >300 >300

Tabela 3

Tabela 4

Źródło: opracowanie własne
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(8)

(9)

gdzie:
IW

i,
– intensywność wypadków drogowych na skrzyżo-

waniu lub przejściu dla pieszych (wyp./ 1 mld 
poj.), dla i-tego okresu analizy

IKW
i,un

– intensywność  unormowanych kosztów wypad-
ków skrzyżowaniu lub przejściu dla pieszych 
(mln zł /1 mld poj.), dla i-tego okresu analizy.

Obliczone wartości intensywności wypadków IW i in-
tensywności kosztów (unormowanych) wypadków IKW

un
 

dla analizowanego skrzyżowania lub przejścia dla pieszych, 
porównujemy z wartościami granicznymi poszczególnych 
klas ryzyka zestawionymi w tabeli 5 i określamy klasę ryzy-
ka. Do wykonania klasyfikacji bierzemy pod uwagę unor-
mowane koszty wypadków, gdyż wartości graniczne klas 
ryzyka były opracowane dla warunków roku bazowego 
(tj. 2011 roku). Uzyskane klasy ryzyka zestawia się w tabli-
cach, wykonuje mapy ryzyka i opracowuje rankingi najbar-
dziej niebezpiecznych odcinków ulic ze względu na ryzyko 
społeczne. 

Obliczone za pomocą wzorów (8) i (9) wartości liczbowe 
koncentracji wypadków KWD i unormowanych kosztów 
wypadków KKWun

 dla analizowanego odcinka ulicy porów-
nujemy z wartościami granicznymi poszczególnych klas ry-
zyka zestawionymi w tabeli 6 i określamy klasę ryzyka. Do 
wykonania klasyfikacji bierzemy pod uwagę unormowaną 
koncentrację kosztów wypadków, gdyż wartości graniczne 
klas ryzyka były opracowane dla warunków roku bazowego 
(tj. 2011 roku). Uzyskane klasy ryzyka zestawia się w tabli-
cach, wykonuje mapy ryzyka i opracowuje rankingi najbar-
dziej niebezpiecznych odcinków ulic ze względu na ryzyko 
społeczne. Na rysunku 2 przedstawiono przykładową mapę 
ryzyka indywidualnego na skrzyżowaniach położonych na 
podstawowej sieci ulic w Warszawie, biorąc za kryterium in-
tensywność kosztów wypadków IKW. Przedstawiona mapa 
wskazuje, że główny potencjał redukcji kosztów wypadków 
drogowych występuje na obszarze centralnym miasta i w po-
łudniowo-zachodniej jego części.

Identyfikacja odcinków i skrzyżowań ulic o największym ryzyku
Czwarty etap oceny ryzyka obejmuje przeprowadzenie 
identyfikacji i rankingu najbardziej niebezpiecznych odcin-
ków, skrzyżowań i przejść dla pieszych. Na tej podstawie 
dokonuje się wybór elementów ulic do przeprowadzenia 
analiz szczegółowych.

Zgodnie z przyjętymi założeniami ostateczny wybór 
odcinków do dalszych analiz (przeprowadzenie szczegóło-
wej kontroli brd, wybór działań zaradczych) i objęcia 
działaniami naprawczymi (wybór interwencji i działań po-
prawiających stan brd) powinien opierać się na następują-
cych kryteriach:

Zestawienie wartości granicznych dla poszczególnych klas ryzyka 
indywidualnego na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych

Klasa 
ryzyka Ryzyko

Intensywność wypadków

IW [wyp./ 1 mld poj./3 lata]

Skrzyżowania Przejścia w obrębie 
skrzyżowań

Przejścia poza  
skrzyżowaniami

od od od od od od

A Bardzo małe 0 10 0 20 0 55

B Małe 10 50 20 40 55 110

C Średnie 50 100 40 70 110 220

D Duże 100 200 70 155 220 340

E Bardzo duże >200 >155 >340

Tabela 5

Klasa 
ryzyka Ryzyko

Intensywność kosztów wypadków (unormowanych)

IKWun [mln zł/ 1 mld poj./3 lata]

Skrzyżowania Przejścia w obrębie 
skrzyżowań

Przejścia poza 
skrzyżowaniami

od od od od od od

A Bardzo małe 0,00 2,5 0,0 4 0,0 10

B Małe 2,5 10 4 9 10 20

C Średnie 10 25 9 20 20 45

D Duże 25 65 20 55 45 90

E Bardzo duże >65 >55 >90

Rys. 2. Mapa ryzyka indywidualnego na skrzyżowaniach ulic w Warszawie w latach 2010-
2012, dla kryterium intensywność wypadków drogowych
Źródło: opracowanie własne

•	 kryterium podstawowe – klasyfikacja i ranking nie-
bezpiecznych elementów sieci według kryterium ry-
zyka społecznego (jako podstawową miarę proponuje 
się gęstość kosztów wypadków dla odcinków ulic 
i koszty wypadków drogowych dla skrzyżowań 
i przejść dla pieszych),

•	 kryteria pomocnicze – klasyfikacja i ranking niebez-
piecznych elementów sieci ulic według kryterium ry-
zyka indywidualnego (jako podstawową miarę pro-
ponuje się koncentrację wypadków dla odcinków ulic 
i intensywność wypadków drogowych dla skrzyżo-
wań i przejść dla pieszych).
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Biorąc to pod uwagę do dalszych analiz, należy wybrać 
wszystkie odcinki i skrzyżowania, na których występuje 
bardzo duże ryzyko (klasa E, kolor czarny) według kryte-
rium ryzyka społecznego (GKW dla odcinków i KW dla 
skrzyżowan i przejść dla pieszych). Następnie uszeregować 
od najwyższych do najniższych wartości przyjętych miar i po-
grupować według klas ryzyka indywidualnego (KWD dla 
odcinków i IW dla skrzyżowań i przejść dla pieszych). Do 
dalszych analiz należy w pierwszej kolejności wybrać odcin-
ki ulic, skrzyżowania i przejścia dla pieszych o najwyższym 
poziomie ryzyka społecznego i indywidualnego. Na rysun-
ku 4 przedstawiono mapę z odcinkami i skrzyżowaniami 
ulic w Warszawie, które jako odcinki i skrzyżowania kry-
tyczne, tj. o bardzo dużym ryzyku społecznym i indywidu-
alnym, powinny być poddane procesowi dalszych szczegó-
łowych analiz i zastosowaniu działań zmniejszających po-
ziom ryzyka na tych elementach ulic w Warszawie [7]. 
W analizowanym okresie w ten sposób zidentyfikowano 33 
takie odcinki i 20 skrzyżowań. 

podstawie danych o wypadkach drogowych na sieci ulic 
miasta Warszawy. Opracowana klasyfikacja ryzyka społecz-
nego i indywidualnego sprawdzana była także dla wybra-
nych odcinków ulic i skrzyżowań dla sieci ulic kilku innych 
miast: Olsztyn, Gdańsk, Gdynia i Sopot. Przeprowadzone 
testy wykazały przydatność zaproponowanej metody oceny 
ryzyka, a w szczególności klasyfikacji poszczególnych miar 
ryzyka także dla innych miast [4]. Zatem do czasu opraco-
wania i przyjęcia ogólnopolskiej metody oceny ryzyka na 
sieci ulic zaleca się stosować metodę przedstawioną w ni-
niejszym artykule.

Opracowane i publikowane przez zarządy dróg miej-
skich mapy ryzyka społecznego i indywidualnego na sieci 
ulic każdego miasta, pozwolą zrealizować wymagania 
Dyrektywy 2008/96/WE i Ustawy o drogach publicz-
nych w zakresie sieci TEN-T (w tych miastach, gdzie taka 
sieć występuje). 
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Rys. 4. Mapa z lokalizacją krytycznych odcinków i skrzyżowań ulic na sieci ulic w Warszawie 
w latach 2010-2012 
Źródło: opracowanie własne

Zajęcie się rekomendowanymi odcinkami ulic, skrzyżo-
waniami i przejściami dla pieszych oznacza, że w pierwszej 
kolejności do podjęcia działań zaradczych wybrano odcinki, 
na których przeprowadzenie działań zaradczych może przy-
nieść największą skuteczność w zmniejszaniu kosztów wy-
padków drogowych. 

Końcowym etapem zaproponowanej metody jest opraco-
wanie raportu z przeprowadzonej oceny, wraz z rankingiem 
odcinków skrzyżowań i przejść dla pieszych ze względu na po-
szczególne kryteria oceny oraz przygotowanie map ryzyka.

Podsumowanie
Przedstawiona w niniejszym artykule metoda zarządzania 
ryzykiem na podstawowej sieci ulic opracowana była na 
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Regionalne i lokalne bazy danych  
o bezpieczeństwie ruchu drogowego  
w Polsce – przegląd doświadczeń  
i wyzwania na przyszłość1

Streszczenie. Stworzenie jednolitego systemu gromadzenia i rozpo-
wszechniania informacji o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, po-
zwalającego uzyskiwać wiarygodny obraz zarówno istniejącej sytuacji, jak 
i trendów zmian obserwowanych w przeszłości, powinno stać się prioryte-
towym krokiem w rozwoju systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu 
drogowego w Polsce. Należy stworzyć rozwiązania organizacyjno-prawne 
i finansowe gwarantujące stabilność funkcjonowania takiego systemu, za-
równo na poziomie krajowym, jak i regionalnym oraz lokalnym. Zbierane 
dane należy w przyszłości uzupełniać o dane pochodzące ze szpitali oraz 
o inne dane np. dotyczące sieci drogowej, natężeń ruchu drogowego czy 
zachowań użytkowników dróg. Myśląc o rozwoju tego systemu, należy 
rozwijać metody i narzędzia ułatwiające gromadzenie, analizę i monito-
ring stanu brd, w tym również narzędzia wspomagające system zarzą-
dzania brd.
Słowa kluczowe: ruch drogowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, bazy 
danych o bezpieczeństwie

Wprowadzenie
Dane o zdarzeniach drogowych są podstawową informacją, 
pozwalającą na ocenę, a następnie poszukiwanie efektyw-
nych sposobów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Stąd każda instytucja zajmująca się tematyką zarządzania 
drogami i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bez wzglę-
du na to czy operuje na poziomie centralnym, regionalnym 
czy lokalnym, potrzebuje dostępu do wiarygodnych i peł-
nych danych o stanie bezpieczeństwa. 

Sytuacja w zakresie systemu gromadzenia, przetwarzania 
i rozpowszechniania informacji o zdarzeniach drogowych 
w Polsce została zdiagnozowana w marcu 2013 roku przez 
Bank Światowy, który przeprowadził przegląd potencjału 
w zakresie zarządzania bezpieczeństwem drogowym, wskazu-
jąc główne, systemowe przyczyny wciąż niezadowalającego 
stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym kraju [1]. 
Raport podkreśla wagę systemu gromadzenia i analizowania 
danych o zdarzeniach drogowych, a także rozpowszechniania 
tych informacji jako kluczowego elementu warunkującego 
proces poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dobra do-
stępność do danych to podstawowy wymóg nowoczesnego 
podejścia do zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego 
– zorientowanego na wyniki. W raporcie Banku Światowego 
stwierdzono, że w Polsce brak jest skoordynowanego systemu 
zbierania danych o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
a na szczeblu „poniżej krajowego” dostęp do danych o stanie 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. Wkład autorów w publikację: J. Żukowska 
50%, T. Radzikowski 50%.

bezpieczeństwa ruchu drogowego jest niepełny i niektóre or-
gany administracyjne mają trudności w pozyskaniu danych 
na tyle szczegółowych, aby można było monitorować i roz-
wiązać problemy zagrożenia na drogach [1]. Niemalże rów-
nolegle do Banku Światowego, Najwyższa Izba Kontroli za-
prezentowała wnioski ze swojego raportu [2], które w wielu 
punktach potwierdziły tezy postawione przez ekspertów 
Banku Światowego.

Konieczność uporządkowania kwestii związanych z ob-
szarem gromadzenia danych i monitorowania stanu bezpie-
czeństwa w Polsce nie jest niczym nowym i została zauwa-
żona znacznie wcześniej, niż powstały raporty Banku 
Światowego i Najwyższej Izby Kontroli. W zasadzie w każ-
dym tworzonym krajowym programie bezpieczeństwa ru-
chu drogowego (np. GAMBIT 2000, GAMBIT 2005) i ich 
odpowiednikach wojewódzkich (np. GAMBIT Pomorski 
czy Warmińsko-Mazurski) w obszarze „System zarządzania 
bezpieczeństwem” znaleźć można zapis o działaniu priory-
tetowym: „Wprowadzenie jednolitego systemu monitorin-
gu i komunikacji” czy „Utworzenie wojewódzkich baz da-
nych o zdarzeniach drogowych” [3], [4], [5], [6]. W naj-
nowszym Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego na lata 2013–2020 mowa jest już nie tylko o ba-
zach danych, ale o konieczności powołania obserwatorium 
krajowego i powiązanej z nim sieci obserwatoriów regional-
nych [7]. Problem w tym, że pomimo upływu kilkunastu 
lat postulaty te w znakomitej większości przypadków nie 
doczekały się realizacji.

Dużą nadzieję daje uruchomione w 2014 roku Polskie 
Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego funk-
cjonujące w Instytucie Transportu Samochodowego w War-
sza wie, a także powstałe kilka lat wcześniej Obser watorium 
Warmińsko-Mazurskie (w Wojewódzkim Ośrod ku Ruchu 
Drogowego w Olsztynie) i Pomorskie (w Politechnice Gdańs-
kiej) – pierwsze w Polsce jednostki, które – na różnym pozio-
mie administracyjnym – podjęły się zadania gromadzenia i roz-
powszechniania informacji o bezpieczeństwie ruchu drogo-
wego w sposób systemowy, mogący w przyszłości stanowić 
podwaliny zintegrowanego systemu informacji o bezpieczeń-
stwie ruchu drogowego. Skuteczność ich funkcjonowania 
będzie jednak (i jak się okazuje, już jest) uzależniona od uwa-
runkowań zewnętrznych (tj. finansowania, wsparcia organi-
zacyjnego i woli decydentów), które w sytuacji braku regula-
cji systemowych są czynnikami decydującymi o trwałości 
tego rodzaju rozwiązań.
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Rodzaje baz danych o bezpieczeństwie ruchu drogowego
Bazy danych o bezpieczeństwie ruchu drogowego można 
podzielić ze względu na zasięg lub przeznaczenie. Pierwszy 
podział naturalnie wskazuje na bazy: centralne, regional-
ne i lokalne, drugi wyróżnia np. bazy o wypadkach dro-
gowych, zdarzeniach drogowych, ewidencji dróg, orga-
nizacji ruchu lub też bazy komplementarne, zawierające 
wszystkie te informacje łącznie. Innym sposobem podziału 
według przeznaczenia są bazy: na tzw. użytek własny (do 
realizacji obowiązków statutowych danej jednostki) i bazy 
udostępniające informacje o bezpieczeństwie szerokiemu 
gronu użytkowników. Ten ostatni rodzaj bazy danych speł-
nia przesłanki tzw. obserwatorium bezpieczeństwa, czyli 
jednostki będącej kluczowym elementem szeroko pojętego 
systemu informacji o bezpieczeństwie. 

Choć niniejszy artykuł ma na celu przegląd doświadczeń 
i ocenę stanu istniejącego w obszarze gromadzenia danych i in-
formacji o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na pozio-
mie regionalnym, to warto w tym miejscu przybliżyć samo 
pojęcie obserwatorium, jako rozwiązania, które w sprzyjają-
cych okolicznościach może stać się końcowym etapem rozbu-
dowy – początkowo standardowej i niewielkiej – bazy danych. 
W powszechnie przyjętym rozumieniu obserwatorium to jed-
nostka, w której prowadzi się systematyczny monitoring, ana-
lizy i badania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
oraz, w zależności od kompetencji i poziomu operowania (kra-
jowe, regionalne), formułuje projekty wytycznych i zaleceń dla 
instytucji ustanawiających prawo, bądź odpowiadających za 
wdrażanie strategii, programów czy działań prewencyjnych 
[8]. W najprostszej formie – obserwatorium to baza danych 
rozszerzona o element systemu informowania społeczeństwa 
(lokalnego) o stanie bezpieczeństwa na danym terenie czy sieci 
drogowej. Cechą szczególną obserwatorium, różniącą je od in-
nych tego rodzaju jednostek (centrów naukowych, urzędów 
statystycznych etc.), jest nacisk, jaki kładzie ono na formuło-
wanie i rozpowszechnianie zebranej wiedzy, w taki sposób, by 
była ona łatwo dostępna i zrozumiała nie tylko dla wąskiego 
grona specjalistów, ale przede wszystkim, by opracowana była 
w sposób syntetyczny i przystępny dla każdego użytkownika, 
niekoniecznie zorientowanego w meandrach specjalistycznych 
definicji, okoliczności i zasad rządzących zjawiskiem powsta-
wania i analizowania przyczyn wypadków drogowych. 
Obserwatoria bezpieczeństwa ruchu drogowego jako narzę-
dzia wspierające proces zarządzania systemem bezpieczeństwa 
ruchu drogowego powinny spełniać dwie kluczowe role:

•	 ułatwiać (usprawniać) pracę instytucji i organizacji 
zaangażowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa 
ruchu drogowego;

•	 służyć za platformę komunikacji w zakresie proble-
matyki związanej z bezpieczeństwem na drogach, za-
pewniając szerokiemu gronu użytkowników dostęp 
do sprawdzonej wiedzy, analiz, kontaktów itd.

Podstawowe mankamenty obecnie funkcjonujących rozwiązań 
Od kilku lat, w ramach wsparcia udzielanego Ministerstwu 
Infrastruktury i Rozwoju oraz Sekretariatowi Krajowej 
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Bank Światowy 

z pomocą ekspertów krajowych i zagranicznych oferuje 
pomoc techniczną w tworzeniu systemowych rozwiązań 
organizacyjnych i prawnych zarządzania bezpieczeństwem 
ruchu drogowego w Polsce. Jednym z kluczowych ob-
szarów tej pomocy, obok zaleceń dotyczących rozwiązań 
instytucjonalnych i mechanizmów finansowych gwaran-
tujących długofalową perspektywę podejmowanych dzia-
łań, jest obszar gromadzenia i rozpowszechniania danych 
o stanie bezpieczeństwa. Prace te skupiają się głównie na 
rekomendowaniu rozwiązań dla szczebla krajowego, jed-
nak w trakcie analizowania rozwiązań krajowych eksperci 
wykonali również diagnozę rozwiązań regionalnych i lokal-
nych, wskazując na ich najważniejsze mankamenty. Mając 
tę wiedzę, doświadczenia innych ekspertów prowadzących 
badania i analizy stanu bezpieczeństwa w oparciu o dane 
pochodzące z bazy SEWIK [9] oraz własne obserwacje 
zebrane w trakcie prac wykonywanych m.in. w regionie 
Warmii i Mazur [10] czy województwa lubelskiego [11], 
autorzy niniejszego artykułu za najważniejsze mankamenty 
obecnie funkcjonujących rozwiązań na poziomie regional-
nym uznają:

Brak systemowego podejścia do gromadzenia da-
nych o zdarzeniach drogowych, który powoduje, że na 
każdym szczeblu zarządzania i w każdej jednostce związa-
nej z zarządzaniem bezpieczeństwem ruchu drogowego 
powstają „bazy – wyspy” niespójne i niepowiązane ze sobą 
nawzajem. Jedyne co je łączy, to źródło pozyskiwanych 
danych, czyli policyjna baza SEWIK. Bazy te tworzone są 
na użytek poszczególnych jednostek (instytucji, organiza-
cji) i w większości nie korzystają nawzajem z gromadzo-
nych przez siebie zbiorów danych. W efekcie wykonywa-
na przez jedną jednostkę praca bardzo często dublowana 
jest przez inną lub też zgromadzone zasoby nie są wyko-
rzystywane przez inne jednostki z powodu braku wiedzy 
lub informacji o ich istnieniu, często również z powodu 
przeszkód technicznych. Problemem bywa to, że nie 
wszystkie zarządy dróg gromadzące dane o zdarzeniach 
drogowych wyposażone są w odpowiednie narzędzia 
(oprogramowanie) do zasilania bazy i obróbki danych. 
Nierzadkie są przypadki ręcznego przepisywania danych 
z bazy SEWIK co, biorąc pod uwagę liczbę pobieranej 
informacji, jest rozwiązaniem nieefektywnym i prowadzić 
może do powstawania błędów.

Brak weryfikacji danych. Dane o wypadkach nie są 
systematycznie weryfikowane, co utrudnia analizę i póź-
niejsze wykorzystanie posiadanych informacji. Przykładowo 
w 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim 33% 
wypadków nie było przypisanych do określonej kategorii 
dróg. Dokładna weryfikacja przeprowadzona w oparciu 
o ewidencje dróg, współrzędne GPS oraz inne dostępne in-
formacje o sieci drogowej zredukowała tę wartość do 3% 
(rys. 1). Jest to niezwykle groźne zjawisko, biorąc pod uwa-
gę fakt, że centralna baza danych SEWIK nie jest weryfi-
kowana, a wielu zarządców dróg wojewódzkich, powiato-
wych i gminnych – nie posiadając własnej bazy danych – 
korzysta jedynie z zasobów SEWIK. Błędy, jakimi 
obarczone są ich analizy, są zatem niebagatelne.
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Co znamienne, ten problem nie dotyczy wszystkich wo-
jewództw (rys. 2). Są takie, w których policjanci wypełniają 
rubrykę z kategorią drogi, na której miało miejsce zdarze-
nie niemalże w 100% (kolor zielony). Co zatem jest przy-
czyną tak wielkich odstępstw w innych województwach? 
tym istotne jest, że błędy popełniane w tych regionach są 
niestety wspólnym problemem, gdyż na poziomie kraju 
błąd się kumuluje i, przykładowo, w roku 2014 dla 7201 
wypadków (21%) nie określono kategorii drogi, na której 
się zdarzyły. W przypadku kolizji jest to aż 90 872, czyli 
26%. Problem kolizji jest szczególnie istotny w odniesieniu 
do dróg niższych kategorii, tj. powiatowych i gminnych. 
Na drogach tych kumulacja wypadków nie jest tak wysoka 
jak na drogach krajowych i to właśnie informacja o koli-
zjach (prowadzących potencjalnie do wypadków) stanowi 
podstawowe źródło wiedzy o miejscach niebezpiecznych.

Brak dostępu do dodatkowych danych, np. o zacho-
waniach uczestników ruchu drogowego, takich jak: pręd-
kość, używanie pasów bezpieczeństwa, jazda pod wpływem 
alkoholu i innych podobnie działających środków. Są to 
tzw. pośrednie dane o bezpieczeństwie (ang. indirect indica
tors), które gromadzone systematycznie są niezwykle istot-
nym materiałem analitycznym i powinny stanowić nie-
odzowny element monitorowania stanu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Niestety na poziomie regionalnym rzad-
ko gromadzone są systematycznie, a jeszcze rzadziej udo-
stępniane są innym użytkownikom2.

Brak systematycznego monitoringu. Ważnym za-
gadnieniem związanym z prawidłowym funkcjonowaniem 
systemu gromadzenia i analizowania danych o stanie bez-
pieczeństwa jest prowadzenie badań w celu poszukiwania 
przyczyn i czynników wpływających na poziom bezpie-
czeństwa. Tylko dzięki takim analizom jesteśmy w stanie 
poznawać prawdziwe przyczyny i mechanizmy powstawa-
nia określonych typów wypadków drogowych, co daje 
szanse na ich eliminację. Niestety w Polsce, szczególnie na 
poziomie regionalnym, brakuje tego rodzaju systematycz-
nych prac. Rzadko też prowadzony jest monitoring i ruty-
nowa ocena „przed i po” zrealizowaniu działań, co oznacza, 
że ilościowe efekty podejmowanych w zakresie bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego interwencji nie są do końca znane. 
Brakuje również analiz kosztów i korzyści, co za granicą 
jest zwykle standardową procedurą każdej inwestycji. 
Pozwala ona chociażby na właściwą ocenę efektywności 
programów bezpieczeństwa ruchu drogowego, ustalenie 
hierarchii ważności poszczególnych działań i ich ewentual-
ną korektę.

Pozytywne przykłady baz danych o bezpieczeństwie ruchu 
drogowego
W ramach współpracy z Bankiem Światowym nad opra-
cowaniem rekomendacji dla systemu gromadzenia i rozpo-
wszechniania danych o bezpieczeństwie przeprowadzono 
konsultacje z administratorami i użytkownikami wybranych 
baz danych w Polsce (głównie w województwie warmińsko-
-mazurskim i pomorskim), co pozwoliło na wyciągnięcie 
ogólnych wniosków obrazujących aktualną sytuację w tym 
obszarze na poziomie regionalnym i lokalnym. W załączo-
nej tabeli zebrano syntetyczne wyniki tych analiz (tab. 1). 
Dwie z przedstawionych baz mają charakter bazy udostęp-
niającej informacje innym (jest to główny cel ich funkcjono-
wania). Są to: baza Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego oraz Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pozostałe bazy stano-
wią narzędzia wspomagające funkcjonowanie jednostek, 
w których powstały. Wybrano bazy z każdego poziomu za-
rządzania: centralnego, regionalnego i lokalnego. 

2 Dużym wkładem w pozyskanie i rozpowszechnianie tego rodzaju danych jest 
w ostatnim czasie inicjatywa Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego szeroko zakrojonych pomiarów: prędkości, stosowania pasów bezpie-
czeństwa, fotelików i kasków ochronnych (www.krbrd.gov.pl).

Rys. 1. Efekty weryfikacji danych o wypadkach drogowych w podziale na kategorie dróg 
w województwie warmińsko-mazurskim w 2013 roku.

Rys. 2. Stopień określenia kategorii drogi w odniesieniu do wypadków w roku 2014.

Dodatkową informację ułatwiającą identyfikację drogi 
i lokalizacji zdarzenia stanowi karta zdarzenia, pod warun-
kiem, że jest ona prawidłowo i rzetelnie wypełniona. W tym 
celu należy systematycznie szkolić funkcjonariuszy policji, 
zwracając uwagę na wrażliwość i wagę danych, które gro-
madzą. Rozwiązaniem jest również automatyczna rejestra-
cja współrzędnych GPS miejsca zdarzenia, wykluczająca 
błędy powstałe przy wprowadzaniu danych.
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Główne charakterystyki wybranych baz o zdarzeniach drogowych w Polsce
Poziom Krajowy Regionalny Lokalny

Nazwa Wypadki na drogach 
krajowych

Baza Danych 
o Zdarzeniach Drogowych Baza Zdarzeń Drogowych

SEZAR – System 
Ewidencji Zdarzeń 
Drogowych

Warmińsko-Mazurskie 
Obserwatorium BRD

Baza danych ewidencji 
dróg i zdarzeń drogowych

Strona internetowa – – www.baza.fril.org.pl – www.obserwatorium.
word.olsztyn.pl

http://portalmapowy.
umelblag.pl/pm/gui/

Zarządca Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad

Fundacja Rozwoju 
Inżynierii Lądowej

Pomorska Rada 
Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Olsztynie

Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego 
w Olsztynie

Gmina – miasto Elbląg

Cel

Pozyskiwanie informacji 
o poziomie zagrożenia 
na drogach krajowych, 
analiza efektywności 
podejmowanych działań

Pozyskiwanie informacji 
o poziomie zagrożenia na 
obszarze całego kraju
(głównie dla celów badań 
naukowych)

Udostępnianie danych 
o stanie brd wszystkim 
zainteresowanym użyt-
kownikom

Pozyskiwanie informacji 
o poziomie zagrożenia 
w regionie (na wszystkich 
drogach)

Udostępnianie danych 
i wiedzy o brd wszystkim 
użytkownikom, monitoring 
stanu brd

Pozyskiwanie danych dla 
oceny stanu brd i analizy 
efektywności podejmowa-
nych działań

Zakres zbieranych 
danych

Dane o wypadkach 
drogowych (bez kolizji) 
z dróg krajowych w całej 
Polsce

Dane o zdarzeniach dro-
gowych (wraz z kolizjami) 
na terenie całego kraju

Dane o zdarzeniach (bez 
kolizji) drogowych w wo-
jewództwie pomorskim

Dane o zdarzeniach 
drogowych w woj. war-
mińsko-mazurskim
(plus niektóre dane 
o uczestnikach: wiek, 
płeć etc.)

Dane o zdarzeniach 
drogowych w woj. 
warmińsko-mazurskim, 
wskaźniki

Dane o zdarzeniach dro-
gowych (wraz z kolizjami) 
na terenie miasta (z wyłą-
czeniem obwodnicy, która 
jest drogą ekspresową)

Źródło danych SEWIK SEWIK
GDDKiA SEWIK SEWIK, GUS, Wydziały 

komunikacji
SEWIK, GUS, ZDW 
w Olsztynie

SEWIK,
UM Elbląg

Czy dane są  
weryfikowane?

Tak
(dokładna weryfikacja 
przez pracowników 
oddziałów)

Tak
(lokalizacje pozyskiwane 
z bazy GDDKiA na mocy 
porozumienia)

Nie 
(usuwane są jedynie 
ewidentne błędy)

Tak
(dokładna weryfikacja 
przez pracowników 
oddziałów)

Tak
(wykorzystywane są dane 
zweryfikowane przez ZDW 
w Olsztynie)

Nie ma potrzeby
(zdarzenia w mieście mają 
dokładne lokalizacje)

Częstotliwość  
aktualizacji Raz na rok Raz na rok Raz na rok Raz na pół roku Raz na rok Raz na rok

Liczba zaangażowa-
nych osób

2–3 osoby plus weryfika-
cja – kilka osób w od-
działach

1 osoba 2 osoby
1 osoba (ok. 1/5 etatu)
plus weryfikacja – kilka 
osób 2 razy w roku

1 osoba

Baza jest aktualizowana 
i utrzymywana przez 
podmioty zewnętrzne 
(procedura przetargu)

Wymiar czasu na 
utrzymanie bazy

ok. 2–3 etaty
plus weryfikacja raz 
w roku

½ etatu 2 etaty
ok. 1/5 etatu
plus weryfikacja – kilka 
osób 2 razy w roku

1 etat

Outsourcing
(istnieje potrzeba 1 etatu 
dla osoby w Urzędzie 
Miasta)

Czy dane są  
udostępniane  
osobom trzecim?

Tak – bezpłatnie Tak – bezpłatnie
Tak – istnieje dostęp 
internetowy do wszystkich 
danych

Tak – bezpłatnie (studenci, 
ubezpieczyciele, projek-
tanci)

Tak – istnieje dostęp 
internetowy do wszystkich 
danych

Tak – istnieje dostęp 
internetowy do części da-
nych (lokalizacja i rodzaj 
zdarzeń)

Czy istnieje potrzeba 
rozwoju bazy?

Tak – głównie w zakresie 
poprawy jakości danych 
(GPS etc.)

Tak Tak
Tak – brakuje modułu do 
wizualizacji zdarzeń na 
mapach

Tak – brakuje modułu do 
wizualizacji zdarzeń na 
mapach

Nie

Czy istnieje potrzeba 
powiązania bazy 
z innymi bazami?

Jest już powiązana 
z bankiem danych drogo-
wych oraz bazami danych 
programów brd

Tak – z bazą ewidencji 
dróg, z programami 
lokalizującymi dane

Tak – np. z bazą z pomia-
rów ruchu drogowego, 
bazą medyczną

Tak – z bazą ewidencji 
dróg i bazą organizacji 
ruchu

Tak – należy powiązać 
obserwatorium regionalne 
z krajowym (POBR)

Jest już powiązana. Jest 
częścią bazy ewidencji 
dróg, gdzie wykorzystuje 
się m.in. ortofotomapy 
oraz filmy z inspekcji dróg

Uwagi
administratorów bazy

Dane powinny być we-
ryfikowane na szczeblu 
krajowym i wszyscy 
pracowaliby na jednolitej 
bazie

Weryfikacja lokalizacji 
i porównanie z kartami 
zdarzeń są niezbędne

Do 2012 robiono corocz-
ne raporty o stanie brd, 
ze względu na koszty 
zaprzestano.
Istnieje ryzyko, że z tego 
względu baza o zdarze-
niach zostanie również 
zlikwidowana

Tabela 1

Baza danych o zdarzeniach drogowych Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest powiązana za 
modułami banku danych drogowych oraz danych o progra-
mach brd realizowanych na sieci dróg krajowych. Moduł 
dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmuje wy-
padki na drogach krajowych od roku 2001 do 2013. Dane 
pozyskiwane są przez warszawską centralę dyrekcji z bazy 
SEWIK, a następnie baza weryfikowana jest w oddziałach 
regionalnych i przesyłana z powrotem do centrali. W ten 
sposób gromadzone każdego roku na poziomie centrali 
dane są pełne i z dużym prawdopodobieństwem nie zawie-
rają błędów. Weryfikacja wraz z raportem o stanie bezpie-
czeństwa w danym roku wykonywana jest w ramach proce-

dury przetargowej ogłaszanej przez poszczególne oddziały. 
Wykonawca wraz z bazą danych otrzymuje również karty 
zdarzeń drogowych. Zakres weryfikacji danych obejmuje:

•	 sprawdzenie poprawności danych zapisanych w kar-
tach zdarzeń w zakresie lokalizacji;

•	 sprawdzenie poprawności zapisów w elektronicznej 
bazie danych dla każdej z kart zdarzeń;

•	 uzupełnienie numeru drogi krajowej na podstawie na-
zwy ulicy, która znajduje się w ciągu drogi krajowej;

•	 przypisaniu zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach 
drogom wyższego rzędu (czyli krajowym);

•	 uzupełnieniu/korekcie kilometrażu drogi krajowej 
dla danego zdarzenia drogowego.
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Weryfikacja odbywa się raz w roku i trwa około 3 mie-
sięcy. Z bazy danych GDDKiA mogą korzystać inni użyt-
kownicy po uzyskaniu pisemnej zgody.

Pozytywne w skali kraju działania w zakresie utrzymy-
wania i wykorzystywania baz danych o stanie bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego prowadzone są na terenie woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego w Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich w Olsztynie oraz w Urzędzie Miejskim 
w mieście Elblągu (Departament Rozwoju, Inwestycji 
i Dróg). Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie 
nie posiada bazy danych o zdarzeniach drogowych, po-
dobnie jak większość polskich miast korzysta z danych 
dostarczanych przez policję. Istnieją jednak plany budo-
wy takiej bazy. W odróżnieniu od bazy GDDKiA, baza 
danych o zdarzeniach drogowych Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Olsztynie nie jest powiązana z bazą ewidencji 
dróg, choć istnieje taka potrzeba. Dane o zdarzeniach 
drogowych pozyskiwane są z bazy SEWIK – bezpośred-
nio od Komendy Głównej Policji lub poprzez Wojewódzką 
Komendę Policji w Olsztynie. Baza zawiera informacje 
z lat 1999–2014. Dla zdarzeń mających miejsce na dro-
gach administrowanych przez ZDW gromadzone są rów-
nież kopie kart zdarzeń drogowych. Choć w gestii ZDW 
są jedynie drogi wojewódzkie, baza posiada również in-
formacje o zdarzeniach (w tym o kolizjach) na całej sieci 
dróg regionu. Dzięki temu zarządca ma możliwość oceny 
sytuacji zarówno na swoich, jak i na pozostałych drogach, 
co umożliwia porównywanie oraz ocenę ogólnych tenden-
cji w regionie. Baza uzupełniana jest o dane z GUS (dane 
demograficzne) i Wydziałów Komunikacji (ewidencja po-
jazdów). Mankamentem bazy jest brak modułu do auto-
matycznej wizualizacji zdarzeń na sieci dróg (mapa). 
Obecnie prowadzone są prace nad nowym systemem ewi-
dencji dróg wyposażonym m.in. w moduł służący do wi-
zualizacji danych o zdarzeniach oraz wskaźnikach zagro-
żenia. Plusem bazy jest jej dokładność. Doświadczenia 
ZDW w Olsztynie wskazują, że dane pozyskiwane z poli-
cyjnej bazy SEWIK w 30% zdarzeń posiadają braki 
w określeniu lokalizacji. Tymczasem dzięki procedurze 
weryfikacji zarządcy udaje się zmniejszyć ten procent do 
mniej niż 10% (zdarzenia, które mają ewidentne braki 
w opisie karty zdarzeń). 

Zupełnie inny od przedstawionych charakter ma baza 
danych funkcjonująca w Warmińsko-Mazurskim Obser-
watorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jest to za-
razem baza danych, jak i baza wiedzy o bezpieczeństwie 
w regionie. Głównym celem jej funkcjonowania jest udo-
stępnianie i rozpowszechnianie informacji o stanie brd 
oraz podejmowanych w regionie działaniach. Dodatkowo 
zawiera moduł wiedzy o najlepszych praktykach i spraw-
dzonych sposobach rozwiązywania problemów zagrożenia 
w ruchu drogowym. Obserwatorium funkcjonuje dzięki 
współpracy Wojewódz kiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Olsztynie z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Komendą 
Wojewódzką Policji w Olsztynie. Te trzy instytucje wspól-
nie opracowują zestaw danych i analiz, które każdego 
roku trafiają do Obserwatorium. Unikatowy w skali kraju 

jest pomysł prezentacji stanu bezpieczeństwa na poziomie 
powiatowym w formie zunifikowanych kart, zawierają-
cych syntetyczną informację o najważniejszych zagroże-
niach i wskaźnikach bezpie czeństwa w poszczególnych 
powiatach, a także ocenę gwiazdkową na wzór EuroRAP 
czy NCAP: pięć gwiazdek – bezpieczny powiat, dwie 
gwiazdki – niebezpieczny. Dzięki temu po zestawieniu in-
formacji dla całego regionu Obserwatorium prowadzi 
swoisty ranking, każdego roku nagradzając najbardziej 
bezpieczne powiaty. Jest to element polityki promocji 
i rozpowszechniania wiedzy o bezpieczeństwie w regionie 
– jeden z głównych celów funkcjonowania Obserwatorium. 
Dodatkowo wydawany jest również Roczny Raport 
o Stanie Bezpieczeństwa w Regionie. Od samego począt-
ku, już wówczas gdy pojawiła się koncepcja Obser-
watorium, jego twórcy zwracali uwagę na potrzebę i za-
sadność budowy funkcjonalności tej bazy w oparciu 
i spójnie z koncepcją obserwatorium krajowego (dzisiaj 
Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego), co byłoby krokiem w kierunku budowy rozwiąza-
nia systemowego i skoordynowanego, eliminującego du-
blowanie działań.

Zbliżony do Obserwatorium cel funkcjonowania (choć 
dużo mniejszy zakres) posiada baza danych Pomorskiej 
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdańsku. Idea 
jest podobna – umożliwić dostęp do informacji o stanie bez-
pieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim. 
Baza jest udostępniana w Internecie, gdzie użytkownicy mają 

Rys. 3 Przykład rankingu bezpieczeństwa ruchu drogowego powiatów woj. warmińsko-ma-
zurskiego w roku 2012 [10].
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możliwość wyboru własnej ścieżki poszukiwania danych, 
które w efekcie pojawiają się w postaci wykresów lub tabel. 
Baza nie zawiera informacji o kolizjach oraz danych szcze-
gółowych, dotyczących np. wieku ofiar i sprawców, płci, 
udziału czynnika alkoholu w wypadku drogowym. Dodat-
kowym mankamentem jest brak dokładnej weryfikacji tej 
bazy danych, choć możliwe do wychwycenia, ewidentne 
błędy są usuwane. Plusem jest możliwość wyboru przez 
użytkownika własnego zestawu informacji, którymi jest za-
interesowany.

Ostatnią z wybranych do analizy baz danych jest Baza 
Danych Ewidencji Dróg i Zdarzeń Drogowych funkcjonu-
jąca w mieście Elbląg. Jest to baza bardzo rozbudowana, 
zgromadzono w niej dane od 1998 roku. Wysoki poziom 
szczegółowości gromadzonych danych jest możliwy tylko 
w przypadku baz lokalnych, gdzie liczba zdarzeń jest sto-
sunkowo niewielka. Twórcami założeń, koncepcji i systemu 
informatycznego tej bazy danych są naukowcy z Uniwer-
sytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgo szczy, któ-
rzy rozpowszechnili swój model w wielu innych miastach 
Polski (m.in. w Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu czy 
Gliwicach). System ten nosi nazwę WZDR (Kompu terowy 
System Wspomagający Zarządzanie Drogami i Ruchem 
Drogowym) i korzysta z niego wielu zarządców dróg (nie-
stety większość jedynie z podsystemów ewidencji drogi 
i obiektów mostowych, co jest obowiązkiem ustawowym) 
[12]. Blok bazy danych tego systemu zawiera szczegółowe 
dane o sieci drogowej, ruchu i zdarzeniach drogowych. 
Bazę tworzy się w formie graficznej, tzw. map tematycz-
nych oraz opisowej, w postaci tabel. W swojej rozbudowa-
nej formie system WZDR składa się z kilkunastu współ-
pracujących ze sobą podsystemów tematycznych, których 
najważniejsze to: książka drogi, książka obiektów mosto-
wych, organizacja ruchu, urządzenia sterowania ruchem, 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, parkowanie, zajęcie 
pasa drogowego.

Podsystem Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego jest jed-
nym z najbardziej rozbudowanych. Podstawowym źródłem 
informacji są policyjne karty zdarzeń drogowych oraz, 
w mniejszym stopniu, informacje od ubezpieczycieli. Dane 
o zdarzeniach przed wprowadzeniem do bazy są szczegóło-
wo analizowane i weryfikowane. Następnie wprowadzane 
są do bloku bazy danych złożonego z trzech elementów: 
graficznych (numeryczne mapy zdarzeń drogowych), opi-
sowych (tabele zawierające szczegółowy opis zdarzenia), 
pomocniczych (katalogi oraz aplikacje ułatwiające wprowa-
dzanie i przeglądanie danych). Mapa zdarzeń drogowych 
prezentuje m.in. położenie uczestników zdarzenia na tle 
mapy numerycznej danego miejsca. Opis tekstowy każde-
go zdarzenia obejmuje: miejsce, rodzaj, datę, godzinę, licz-
bę uczestników i ofiar, opis uczestników (wiek) oraz opis 
przyczyn (błędy uczestników, mankamenty drogi i pojaz-
dów). Odpowiednie aplikacje programowe umożliwiają 
wykonywanie analiz ryzyka oraz analiz przyczynowo-skut-
kowych. 

Utrzymaniem, aktualizacją i weryfikacją całej bazy da-
nych, również modułu ewidencji zdarzeń drogowych zaj-

muje się jednostka zewnętrzna wybierana przez miasto 
Elbląg w procedurze przetargowej. Do 2012 roku jednost-
ka ta wraz z aktualizacją i weryfikacją bazy wykonywała 
roczne raporty i propozycje działań naprawczych. Niestety 
od dwóch lat brakuje na to funduszy i istnieje ryzyko, że 
nawet aktualizacja bazy danych o zdarzeniach drogowych 
może zostać w pewnym momencie wstrzymana, jako że nie 
wynika z obowiązku ustawowego (w odróżnieniu od np. 
ewidencji dróg i obiektów mostowych).

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzona analiza i doświadczenia zebrane w trakcie 
prac na rzecz rozwoju systemu gromadzenia danych i ana-
liz bezpieczeństwa ruchu drogowego pozwoliły autorom 
na podsumowanie i wyciągnięcie następujących wniosków 
w kilku grupach problemów.

Cele baz danych o brd. Podstawowym celem funkcjo-
nujących w Polsce baz danych o zdarzeniach drogowych 
jest analizowanie i monitorowanie stanu bezpieczeństwa na 
określonym obszarze lub sieci dróg. Istotnym elementem 
tej analizy jest możliwość wykonywania oceny efektywno-
ści podejmowanych działań oraz planowania nowych środ-
ków poprawy bezpieczeństwa. W zależności od jednostki 
utrzymującej bazę danych służy ona bądź na potrzeby sa-
mej jednostki, bądź też jej celem jest udostępnianie i rozpo-
wszechnianie informacji o bezpieczeństwie wszystkim zain-
teresowanym użytkownikom.

Zakres gromadzonych danych. Większość baz da-
nych gromadzi informacje o wszystkich zdarzeniach, łącz-
nie z kolizjami. Wyjątkiem są głównie bazy na poziomie 
centralnym (np. GDDKiA). Gromadzone informacje są 
spójne z kartą zdarzenia drogowego, a zatem dość dokład-
ne, choć niektóre bazy nie posiadają możliwości sortowania 
według płci, wieku, czy udziału alkoholu w zdarzeniu dro-
gowym. Dodatkowo niektóre bazy posiadają informacje 
o demografii, liczbie pojazdów, natężeniach ruchu drogo-
wego, tak by móc operować również wskaźnikami, nie tyl-
ko liczbami bezwzględnymi. Dzięki temu istnieje możli-
wość porównywania stanu bezpieczeństwa. 

Niezwykle cennym źródłem informacji o okoliczno-
ściach zdarzenia jest karta zdarzenia drogowego. Szczególnie 
przydatny, zwłaszcza w analizach szczegółowych miejsc 
niebezpiecznych, jest szkic zdarzenia. Niestety, z uwagi na 
problemy związane z przesyłaniem oraz archiwizowaniem 
tych danych są one stosunkowo rzadko wykorzystywane 
w bazach danych. Sytuację poprawić mogłoby wprowadze-
nie cyfrowej karty zdarzenia. Proces ten wymaga jednak 
stosownych regulacji umożliwiających powszechne stoso-
wanie takiej karty przez jednostki policji.

Źródła danych. Głównym źródłem danych o zdarze-
niach drogowych jest policyjna baza SEWIK, choć ist-
nieją bazy na poziomie lokalnym (Elbląg, Toruń), gdzie 
podejmowane są inicjatywy uzupełniania baz o dane po-
chodzące od ubezpieczycieli. Nie istnieje w Polsce baza 
o zdarzeniach drogowych uzupełniana o dane szpitalne 
o osobach hospitalizowanych w wyniku wypadków dro-
gowych.
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Weryfikacja. Większość baz danych prowadzi proce-
durę weryfikacji. Odbywa się ona na podstawie udostęp-
nionych kart wypadków i nie jest prowadzona „zza biur-
ka”. To zadanie często zlecane jest firmie zewnętrznej w ra-
mach procedury przetargowej (GDDKiA, elbląska baza 
danych) lub wykonywana jest przez oddziały terenowe 
(ZDW w Olsztynie). W nielicznych przypadkach bazy 
danych korzystają nawzajem ze zweryfikowanych przez 
siebie danych.

Aktualizacja. Zwykle raz w roku (pierwsza połowa 
roku). Baza danych ZDW w Olsztynie aktualizowana i we-
ryfikowana jest dwa razy w roku.

Utrzymanie. W większości przypadków baza utrzy-
mywana jest w danej jednostce i obsługiwana jest przez 
jedną lub dwie osoby, które oprócz pracy nad bazą mają 
również inne obowiązki. Bazy lokalne korzystają z mode-
lu outsourcingu.

Udostępnianie. Wszystkie bazy danych udostępniają 
gromadzone informacje. W niektórych przypadkach jest to 
proces sformalizowany (należy złożyć podanie), w niektó-
rych część danych jest dostępna on-line, w innych dane 
można uzyskać bez specjalnych procedur. 

Powiązanie z innymi bazami. Większość administra-
torów baz danych widzi potrzebę powiązania baz danych. 
W przypadku zarządców dróg naturalnym jest powiązanie 
bazy o zdarzeniach drogowych z bazą ewidencji dróg, orga-
nizacji ruchu czy urządzeń brd. W przypadku Warmińsko-
-Mazurskiego Obserwatorium BRD istnieje potrzeba po-
wiązania z Polskim Obserwatorium BRD.

Potrzeba rozwoju. Większość administratorów baz 
danych widzi konieczność rozwoju swoich baz tak, by uła-
twiały wykonywanie szczegółowych i obiektywnych ana-
liz bezpieczeństwa. Ważne jest ciągłe doskonalenie baz 
tak, by zawierały jak najmniej błędów. Istotne jest precy-
zowanie informacji o lokalizacji (GPS), umożliwianie wi-
zualizacji zdarzeń na mapach, umożliwienie wprowadza-
nia informacji o stosowanych środkach i urządzeniach 
brd, doskonalenie modułów udostępniania baz użytkow-
nikom on-line.

Rekomendacje dla rozwiązań systemowych
Stworzenie jednolitego systemu gromadzenia i rozpo-
wszechniania informacji o stanie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, pozwalającego uzyskiwać wiarygodny obraz 
zarówno istniejącej sytuacji, jak i trendów zmian obser-
wowanych w przeszłości, powinno stać się priorytetowym 
krokiem w rozwoju systemu zarządzania bezpieczeństwem 
ruchu drogowego w Polsce. W tym kontekście ważne jest 
również rozwijanie mechanizmów i rozwiązań organiza-
cyjno-prawnych umożliwiających i ułatwiających funkcjo-
nowanie podobnych rozwiązań na poziomie regionalnym. 
Podsumowując:
1. Należy stworzyć rozwiązania organizacyjno-prawne i fi-

nansowe gwarantujące stabilność funkcjonowania zin-
tegrowanego systemu informacji o bezpieczeństwie, za-
równo na poziomie krajowym, jak i regionalnym oraz 
lokalnym.

2. Jak wskazują doświadczenia innych państw (Szwecja, 
Francja, Niemcy), dane o zdarzeniach drogowych po-
chodzące z raportów policyjnych są niewystarczające dla 
celów obiektywnych analiz stanu bezpieczeństwa. 
Należy je uzupełniać o dane pochodzące ze szpitali oraz 
o inne dane np. dotyczące sieci drogowej, natężeń ruchu 
drogowego czy zachowań użytkowników dróg.

3. Należy prowadzić świadomą politykę informacyjną po-
przez transparentne analizy brd oraz umożliwianie po-
wszechnego i łatwego dostępu do nich.

4. Należy rozwijać metody i narzędzia umożliwiające i uła-
twiające gromadzenie, analizę i monitoring stanu brd, 
w tym również narzędzia wspomagające system zarzą-
dzania brd.
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Sterowanie ruchem w obszarze śluz  
autobusowych na przykładzie Gdyni1

Streszczenie. W miastach coraz częściej wprowadza się różne środki 
uprzywilejowania transportu zbiorowego. Jednym z takich rozwiązań są 
śluzy autobusowe, które zazwyczaj połączone są z wydzielonymi pasa-
mi dla pojazdów transportu zbiorowego oraz dedykowaną sygnalizacją 
świetlną. Głównym celem artykułu jest przedstawienie aktualnie funkcjo-
nujących przykładów sterowania ruchem na śluzach oraz wskazanie wad 
i zalet tych rozwiązań. Zaproponowano ponadto metodę szacowania strat 
czasu na przykładzie jednej ze śluz w oparciu o dane z systemu zarządza-
nia ruchem TRISTAR. Na podstawie analizy wyników badań wskazano 
dodatkowe obszary problemowe związane z zachowaniami kierowców 
pojazdów transportu zbiorowego. W końcowej części zestawiono głów-
ne charakterystyki związane ze specyfiką śluz i wskazano dalsze kierunki 
badań.
Słowa kluczowe: sterowanie ruchem, priorytety dla transportu zbioro-
wego, śluza autobusowa 

Wprowadzenie
Ze względu na negatywny wpływ rosnącego zatłoczenia 
sieci drogowych na środowisko naturalne, bezpieczeństwo 
ruchu i czas podróżowania coraz częściej rozważa się wpro-
wadzanie usprawnień dla pojazdów transportu zbiorowego 
w celu podniesienia jego konkurencyjności w stosunku do 
indywidualnego transportu samochodowego. W przypadku 
obszarów zurbanizowanych są to między innymi elementy 
infrastruktury drogowej takie, jak wydzielone pasy lub drogi 
autobusowe. Wiele europejskich miast, np. Paryż i Londyn, 
wprowadza bardziej radykalne rozwiązania, jakim jest Bus 
Rapid Transit [1]. Powyższe działania związane są często 
z dużymi kosztami oraz zróżnicowanym odbiorem społecz-
nym. Wprowadzaniu usprawnień dla transportu zbiorowego 
towarzyszą najczęściej działania marketingowe, promujące 
ten transport. Komplementarność obydwu sposobów za-
chęcania do korzystania z usług operatorów transportu zbio-
rowego jest zazwyczaj ściśle związana z kierunkami działań 
samorządów, określonymi w polityce transportowej. 

W Gdyni podejmuje się działania marketingowe pro-
mujące transport zbiorowy, ale jednocześnie uwzględnia się 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2015. Wkład autorów w publikację: J. Oskarbski 
34%, M. Miszewski 33%, K. Żarski 33%.

priorytety dla tego środka transportu w działaniach inwe-
stycyjnych. Powyższe działania wspiera program europejski 
CIVITAS DYN@MO, realizowany przez Politechnikę 
Gdańską i Urząd Miasta Gdyni. Ponadto w przypadku 
działań promocyjnych można wspomnieć o współudziale 
Gdyni w Europejskim Tygodniu Zrównoważonej Mobil-
ności oraz w Dniu bez Samochodu. Pod kątem angażowa-
nia środków inwestycyjnych należy zwrócić uwagę na prze-
prowadzony w 2011 roku remont Węzła Wzgórze i wyko-
nany pod koniec 2014 roku wydzielony pas dla autobusów 
na ulicy Kieleckiej. W obydwu przypadkach wdrożono 
specyficzne rozwiązania w postaci śluzy autobusowej. W naj-
bliższym czasie do priorytetowego ruchu pojazdów trans-
portu zbiorowego zostanie również dostosowany fragment 
ulicy Morskiej w okolicy skrzyżowania z Trasą Kwiat kows-
kiego. Ponadto inwestycją, która w znacznym stopniu 
może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności transpor-
tu zbiorowego, jest wdrażany w Trójmieście Zintegrowany 
System Zarządzania Ruchem TRISTAR. W ramach jego 
budowy przewidziano uruchomienie priorytetów w sygna-
lizacji świetlnej dla pojazdów transportu zbiorowego. 

W referacie podjęto próbę identyfikacji problemów 
związanych z zastosowaniem śluz autobusowych w Gdyni. 
Ponieważ temat sterowania ruchem w obrębie śluz autobu-
sowych z wykorzystaniem systemu sterowania jest w Polsce 
stosunkowo nowy, niniejszy artykuł może stanowić wstęp 
do przeprowadzenia bardziej szczegółowych badań efek-
tywności śluz oraz zachowań uczestników ruchu w przy-
padku ich stosowania. 

Metody uprzywilejowania pojazdów transportu zbiorowego 
w obrębie skrzyżowań
Rozwijającym się i chętnie stosowanym sposobem uprzy-
wilejowania pojazdów transportu zbiorowego są priorytety 
w ramach sterowania sygnalizacją świetlną. Oprócz tych 
priorytetów zastosowanie znajdują także fizyczne metody 
odseparowania ruchu pojazdów transportu zbiorowego 
w postaci np. wydzielonych pasów dla tych pojazdów. Śluza 
autobusowa może stanowić połączenie powyższych metod. 
W zagranicznych źródłach śluzy autobusowe określane są 
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jako „queue jumps” [2] bądź „queue bypass”, lub „baypass 
lane” [3]. Powyższe nazwy odnoszą się do krótkiego od-
cinka drogi lub pasa ruchu, najczęściej wydzielonego dla 
autobusów lub trolejbusów, w celu umożliwienia ominięcia 
kolejki pozostałych pojazdów znajdujących się przed skrzy-
żowaniem z sygnalizacją świetlną. W przypadku „queue 
bypass” może to być również krótki pas za skrzyżowaniem 
np. w formie otwartej zatoki autobusowej, na którą pojazd 
transportu zbiorowego może wjechać niezależnie od pozo-
stałego ruchu i włączyć się do ruchu tak, jak ma to miejsce 
w przypadku otwartej zatoki za skrzyżowaniem [4]. Innym 
rozwiązaniem jest ominięcie kolejki pojazdów z wykorzy-
staniem pasa do skrętu w prawo, z dopuszczeniem jazdy na 
wprost dla autobusów. Przykłady opisanych śluz przedsta-
wiono na rysunku 1. 

Śluzy wprowadzane są najczęściej na zakończeniach wy-
dzielonych pasów dla pojazdów transportu zbiorowego, 
bezpośrednio przed skrzyżowaniami lub przy wyjazdach 
z przystanków autobusowych zlokalizowanych przed skrzy-
żowaniem. Pojazdy transportu zbiorowego otrzymują przy-
śpieszony sygnał zezwalający na jazdę, a co za tym idzie –
otrzymują pierwszeństwo w zajmowaniu pasa do jazdy w da-
nej relacji oraz przewagę czasową nad pojazdami indywidu-
alnymi [5]. 

 

Innego rodzaju sposobem wykrycia pojazdu w obrębie 
skrzyżowania jest metoda optyczna, której schemat działa-
nia koresponduje z metodą sterowania zwrotnicami tram-
wajowymi za pomocą podczerwieni. Powyższa metoda naj-
częściej stosowana jest w USA i Japonii. Pojazdy mające 
otrzymać priorytet wysyłają takie zapotrzebowanie za po-
mocą sygnału świetlnego do zlokalizowanych na masztach 
sygnalizacji detektorów [5]. Jednym z najbardziej zaawan-
sowanych rodzajów wykrywania pojazdów jest metoda ra-
diowa z uwzględnieniem pozycji GPS. Pojazd wysyła do 
sterownika za pomocą fal radiowych informacje o tym, że 
znajduje się w obrębie wcześniej wyznaczonego punktu z do-
kładnością do około 15 metrów [7].

Podczas budowy wydzielonych pasów autobusowych 
należy zwracać uwagę na sposób zakończenia takiego pasa 
w okolicach skrzyżowania, szczególnie jeżeli znajduje się on 
w obrębie przystanku usytuowanego przed skrzyżowaniem 
z sygnalizacją świetlną. Bardzo często śluzy autobusowe 
postrzegane są jako potencjalne źródło utrudnień w ruchu. 
Jednym z powodów jest zabieranie przestrzeni na drodze 
pojazdom indywidualnym. Kolejnym problemem mogą 
być dodatkowe straty czasu ponoszone przez pojazdy ko-
munikacji zbiorowej w oczekiwaniu na sygnał świetlny ze-
zwalający na wjazd w strefę śluzy. W niektórych przypad-
kach taki wjazd byłby możliwy bez dodatkowej sygnaliza-
cji. Funkcjonowanie śluzy wiąże się z koniecznością 
wy dzielenia dodatkowej fazy w programie sygnalizacji. 
Śluza powinna w każdym przypadku spełniać wymagania 
bezpieczeństwa ruchu i dlatego w programie sygnalizacji 
konieczne jest zapewnienie odpowiedniej długości czasów 
międzyzielonych oraz minimalnych długości wyświetlania 
sygnałów dla poszczególnych strumieni ruchu. W przypad-
ku niewielkiego natężenia ruchu czasy przełączeń faz sy-
gnalizacyjnych są głównymi generatorami dodatkowych 
strat czasu dla pojazdów, które muszą się zatrzymywać na 
sygnale czerwonym. W przypadku śluz autobusowych ste-
rowanych trójkomorowymi sygnalizatorami dla autobusów 
(SB), program sygnalizacji musi uwzględniać działanie wy-
dzielonej fazy zezwalającej na ruch autobusów w separacji 
z pozostałymi strumieniami ruchu. 

Spełnienie powyższych wymogów formalnych nie elimi-
nuje niebezpiecznych zachowań kierowców, którzy popełnia-
ją wykroczenia wjazdu na czerwonym świetle lub korzystają 
z wydzielonego pasa dla autobusów w celu ominięcia kolejki 
pojazdów, pomimo, że nie są do tego uprawnieni. W celu 
ograniczenia zachowań wywołujących zagrożenie w ruchu 
istotne jest stosowanie instrumentów nadzoru automatycz-
nego – kontrola wykroczeń przejazdów na czerwonym świe-
tle i kontrola korzystania z elementów organizacji ruchu (ślu-
zy, wydzielone pasy) – przez uprawnione pojazdy. 

charakterystyka śluz autobusowych na obszarze miasta Gdyni
Pierwsze rozwiązania usprawniające ruch pojazdów trans-
portu zbiorowego zostały zastosowane w Gdyni stosun-
kowo niedawno. Zakończona w 2011 roku przebudowa 
drogowego Węzła Wzgórze, znajdującego się na skraju 
Śródmieścia Gdyni, spowodowała wprowadzenie istotnych 

Rys. 1. Różnica we włączaniu się do ruchu między queue jump, a queue bypass lane. 
Źródło: [4]

Jak pokazują doświadczenia zagraniczne, zastosowanie 
śluz autobusowych może zredukować czas przejazdu przez 
skrzyżowania z sygnalizacją od 5% do 15% [4], a w niektó-
rych przypadkach nawet do 25% [3]. 

Podczas wdrożeń systemów sterowania ruchem, którym 
towarzyszy wprowadzanie priorytetów w sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniach, proponuje się kilka standar-
dowych metod detekcji pojazdów w obszarze śluz. W celu 
detekcji pojazdów wykorzystuje się zazwyczaj pętle induk-
cyjne (lub innego rodzaju sensory wbudowane w pasie dro-
gowym) oraz montowany pod pojazdem transponder, na-
dający charakterystyczne, rozpoznawalne zaburzenie pola 
magnetycznego pętli, dzięki czemu sterownik sygnalizacji 
otrzymuje informację o zbliżającym się pojeździe i może re-
alizować założony dla niego priorytet [6].
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zmian w organizacji ruchu oraz układzie tras i przystanków 
transportu zbiorowego.

Przebudowa układu drogowego objęła modernizację lub 
budowę sygnalizacji świetlnej na siedmiu skrzyżowaniach. 
Istotną cechą tras linii autobusowych i trolejbusowych 
przebiegających w obrębie węzła jest konieczność wykona-
nia manewru skrętu w lewo bezpośrednio po zatrzymaniu 
na przystanku. Wymaga to przecięcia dwóch pasów ruchu 
przeznaczonych do jazdy na wprost, na których występują 
duże natężenia ruchu. W celu poprawy bezpieczeństwa i uła-
twienia włączania się do ruchu pojazdom transportu zbio-
rowego na trzech skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną 
zastosowano rozwiązanie w formie śluz, których rozmiesz-
czenie przedstawiono schematycznie na rysunku 2.

Sygnalizacja w ciągu ulicy Chwarznieńskiej umożliwia 
włączenie się do ruchu autobusowi wyjeżdżającemu z zato-
ki. W tym przypadku zatoka przystankowa zlokalizowana 
jest za linią warunkowego zatrzymania na wlocie skrzyżo-
wania. Autobusy korzystające z przystanku zawsze konty-
nuują jazdę w kierunku na wprost. Śluza umożliwia zatem 
wyłącznie bezkolizyjne włączenie się do ruchu autobusów 
w momencie zatrzymania ruchu pozostałych pojazdów na 
głównym i podporządkowanym wlocie skrzyżowania. 

Kolejną lokalizacją, gdzie zastosowano dedykowaną sy-
gnalizację dla pojazdów transportu zbiorowego, jest pętla 
trolejbusowa „Orłowo SKM – Klif ”, zlokalizowana w obrę-
bie rozbudowanego skrzyżowania al. Zwycięstwa z ulicami 
Przebendowskich oraz Balladyny. Śluza umożliwia trolej-
busom bezkolizyjny wyjazd z pętli, który wymaga przecię-
cia kierunków kolizyjnych na dwujezdniowej al. 
Zwycięstwa. Podczas zatrzymania ruchu na głównym cią-
gu, trolejbus ma możliwość opuszczenia pętli i rozpoczęcia 
jazdy po al. Zwycięstwa. 

Na początku roku 2015 uruchomiono w Gdyni pierw-
szy wydzielony pas ruchu dla autobusów, o długości 1,5 
kilometra. Kończy się on bezpośrednio przed skrzyżowa-
niem sterowanym sygnalizacją świetlną. W celu umożli-
wienia zjazdu z dedykowanego pasa dla autobusów oraz 
ograniczenia relacji kolizyjnych istniejącą sygnalizację roz-
budowano o dodatkowe sygnalizatory umożliwiające za-
trzymanie ruchu na pasie dostępnym dla wszystkich pojaz-
dów, co skutkuje możliwością bezkolizyjnego wjazdu auto-
busu na pas przeznaczony do dalszej jazdy na wprost przez 
skrzyżowanie.

Na podstawie charakteru funkcjonalnego śluz autobu-
sowych zastosowanych w Gdyni można podzielić ja na trzy 
typy, które opisano w tabeli 1.

Rys. 2. Układ śluz autobusowych w obrębie Węzła Wzgórze w Gdyni. 
Źródło: Symulacja VISSIM dla systemu TRISTAR

Śluza oznaczona na rysunku 2, jako A1 obsługuje przy-
stanek, z którego autobusy odjeżdżające kontynuują jazdę na 
wprost lub w lewo. Wyjazd z zatoki przystankowej wymaga 
przecięcia pasa do skrętu w prawo, a w przypadku jazdy 
w lewo, która dominuje w opisywanej lokalizacji, również 
pasów do jazdy na wprost. Śluzy oznaczone jako A2 oraz A3 
umożliwiają bezkolizyjny wyjazd z przystanku i ustawienie 
się pojazdu na pasie ruchu przeznaczonym do skrętu w lewo. 
Korzystają z nich pojazdy linii zawsze wykonujących za przy-
stankiem manewr skrętu, dla których wyznaczone jest osob-
ne stanowisko w celu odróżnienia kierunku jazdy linii. 
W przypadku śluzy A4 żaden pojazd nie wykonuje manewru 
skrętu w lewo. Większość z nich przejeżdża prosto przez 
skrzyżowanie, co wymaga przecięcia pasa wydzielonego do 
skrętu w prawo. Tylko część autobusów skręca w prawo. Dla 
tych pojazdów efektywność dedykowanej sygnalizacji jest 
stosunkowo niewielka, gdyż wymaga jedynie włączenia na 
pas ruchu przylegający do zatoki przystankowej, obsługujący 
20% natężenia ruchu na wlocie skrzyżowania [8]. Należy 
nadmienić, że zastosowane rozwiązanie przyczynia się do re-
dukcji ryzyka wystąpienia zdarzeń drogowych poprzez 
znaczne ograniczenie relacji kolizyjnych.

Poza opisanym powyżej przypadkiem również realizacja 
kolejnych inwestycji drogowych wiąże się z wdrażaniem 
rozwiązań usprawniających ruch pojazdów transportu zbio-
rowego oraz poprawą bezpieczeństwa ruchu. W ostatnich 
latach powstały kolejne dwie dedykowane sygnalizacje dla 
autobusów, funkcjonujące na zasadzie śluzy. 

Podział funkcjonalny śluz autobusowych w Gdyni.
charakter śluzy lokalizacje (skrzyżowania)

wyjazd z zatoki przystankowej z przecinaniem 
kilku pasów ruchu

Władysława IV – Świętojańska (2 kierunki)
Śląska – Kielecka 
Aleja Zwycięstwa – Przebendowskich

włączenie się do ruchu bez przecinania pasów Świętojańska – Piłsudskiego
Chwarznieńska – Okrężna

zakończenie wydzielonego pasa dla pojazdów 
transportu zbiorowego

Kielecka – Witomińska

Tabela 1

Ze względu na ograniczenie liczby punktów kolizji w ru-
chu pojazdów transportu zbiorowego z ruchem pozostałych 
pojazdów, największą efektywnością cechują się śluzy 
umożliwiające wyjazd z zatoki przystankowej i ustawienie 
pojazdu na dowolnym pasie ruchu, w zależności od dalsze-
go przebiegu trasy. Typ drugi i trzeci ma na celu uprzywile-
jowanie pojazdów transportu zbiorowego w ruchu, jednak 
warunkiem jego osiągnięcia jest właściwe skonfigurowanie 
akomodacyjnych programów sygnalizacji na skrzyżowa-
niach. Umożliwienie włączenia się do ruchu bez konieczno-
ści przecinania większej liczby pasów bywa również efek-
tywne w przypadku występowania bardzo dużego natęże-

Źródło: opracowanie własne
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Źródło: opracowanie własne

nia ruchu na odcinku ulicy. Gdy natężenie ruchu jest 
niewielkie, autobus lub trolejbus najczęściej ma możliwość 
włączenia się do ruchu bez korzystania z dodatkowej sy-
gnalizacji. Dlatego celowość jej stosowania powinna być 
każdorazowo dokładnie analizowana. Stosowanie dodatko-
wej sygnalizacji jest zasadne w przypadkach, gdy obserwo-
wane są duże straty czasu przy opuszczaniu przystanków 
oraz przemawiają za tym względy bezpieczeństwa ruchu.

Metody sterowania na śluzach autobusowych w Gdyni
Algorytm sterowania w programie sygnalizacji ma kluczo-
we znaczenie dla efektywności i bezpieczeństwa sterowania 
ruchem w obrębie śluzy autobusowej. Sposób wyświetlania 
sygnałów dla kierujących pojazdami transportu zbiorowe-
go musi być dostosowany do rzeczywistych potrzeb rucho-
wych na skrzyżowaniu z uwzględnieniem bezpieczeństwa 
ruchu. Ze względu na powyższe należy dążyć do wdrażania 
akomodacyjnych programów sygnalizacji. 

Ze względu na sposób pracy, wydzielić można sterowanie 
stałoczasowe i zmiennoczasowe. W pierwszym przypadku 
sterownik sygnalizacji realizuje program cykliczny, w drugim 
możliwa jest praca acykliczna, gdzie kolejność faz może być 
zmienna, lecz musi zawierać się w ramach określonych pro-
jektem technicznym. Szczególnym przypadkiem jest funk-
cjonowanie systemu sterowania ruchem, który koordynuje 
pracę sterowników sygnalizacji na większym obszarze. 
Zarówno w Gdyni, jak i w Gdańsku oraz Sopocie wdrażany 
jest Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR, 
który umożliwia kontrolę funkcjonowania większości sygna-
lizacji świetlnych na terenie trzech miast. Wszystkie sygnali-
zacje świetlne w Gdyni, na których zastosowano dedykowa-
ną sygnalizację dla pojazdów transportu zbiorowego, z wy-
jątkiem skrzyżowania ulic Chwarznieńskiej i Okrężnej, 
zostały włączone do systemu TRISTAR i sterowane są za 
pomocą algorytmów optymalizacyjnych sygnalizacji – lokal-
nego (EPICS) i obszarowego (BALANCE).

Podstawowym warunkiem funkcjonowania sygnalizacji 
sterującej śluzami autobusowymi jest właściwy dobór i lo-
kalizacja urządzeń detekcji. W Gdyni na wszystkich skrzy-
żowaniach włączanych do systemu TRISTAR zastosowano 
detekcję pojazdów za pomocą pętli indukcyjnych lub 
w szczególnych przypadkach kamer wideo. Każdy pas ru-
chu, w tym zatoki przystankowe z dedykowaną sygnaliza-
cją, wyposażone są w urządzenia umożliwiające wykrycie 
obecności pojazdu i jego bieżący monitoring za pomocą 
aplikacji systemu sterowania. 

W ramach wdrażania systemu TRISTAR w każdym po-
jeździe komunikacji miejskiej zainstalowano komputer po-
kładowy z nadajnikiem GPS, a na skrzyżowaniach radio 
krótkiego zasięgu połączone ze sterownikiem sygnalizacji. 
Są to składowe modułu priorytetów dla pojazdów transpor-
tu zbiorowego [7]. Pojazdy zgłaszają swoją obecność w zde-
finiowanych punktach zgłoszeniowych i na podstawie in-
formacji o opóźnieniu kursu system ma możliwość dostoso-
wania programu sygnalizacji, np. w postaci wydłużenia 
sygnału zielonego dla opóźnionego pojazdu. Punkty mel-
dunkowe mogą pełnić funkcję wirtualnych detektorów, 

dzięki czemu znacznie zwiększa się zakres możliwości loka-
lizowania pojazdów na trasie i sterowania sygnalizacją prze-
znaczoną wyłącznie dla nich.

Dla wyróżnionych wcześniej typów śluz stosowanych 
w Gdyni realizowane są różne sposoby sterowania sygnaliza-
cją. W przypadkach skrzyżowań, na których pojazd wyjeż-
dżający z zatoki przystankowej przecina kilka pasów ruchu, 
aby zająć miejsce na pasie do skrętu w lewo, zastosowane są 
dwa rzędy sygnalizatorów tworzące śluzę. W momencie za-
trzymania ruchu na głównej jezdni, sygnał zezwalający na 
ruch otrzymuje autobus lub trolejbus. Należy zwrócić uwa-
gę, że sygnalizacja śluzy umożliwia najczęściej jedynie włą-
czenie się do ruchu. W momencie wyjazdu z zatoki ruch po-
jazdów na całym wlocie skrzyżowania jest zatrzymany i po-
jazd komunikacji zbiorowej nie ma możliwości dalszego 
przejazdu. W tym przypadku śluza funkcjonuje w sposób 
pasywny, niejako w cieniu wyświetlania sygnałów na wlotach 
poprzecznych skrzyżowań. Przykładem tego rozwiązania jest 
śluza na skrzyżowaniu ulic Śląskiej i Kieleckiej, której układ 
przedstawiono na rysunku 3.

Jeśli sygnalizacja pracuje w trybie cyklicznym, sygnał 
zezwalający na wyjazd z zatoki przystankowej będzie wy-
świetlany w każdym cyklu niezależnie od obecności auto-
busu lub trolejbusu. Przykładami, gdzie załączanie sygnału 
dla pojazdu transportu zbiorowego odbywa się w sposób 
warunkowy, jest śluza na skrzyżowaniu ulic Władysława IV 
i Świętojańskiej oraz wyjazd z pętli trolejbusowej na skrzy-
żowaniu al. Zwycięstwa z ulicą Przebendowskich. W obu 
przypadkach sygnał zezwalający na ruch autobusu lub tro-
lejbusu wyświetli się tylko w przypadku zajętości odpo-
wiednich detektorów pętlowych. Programy sygnalizacji są 
jednak skonstruowane w taki sposób, że preferowany stan 
sygnalizacji stanowi faza, w której poruszają się pojazdy na 
głównych kierunkach ulic. Ramy czasowe funkcjonowania 
śluzy są ograniczone, dlatego też czas oczekiwania na zmia-
nę sygnału dla kierującego pojazdem transportu zbiorowe-
go może być stosunkowo długi.

Skrzyżowania ulic Świętojańskiej i Piłsudskiego oraz 
Chwarznieńskiej i Okrężnej wyposażone są w śluzy, które 
umożliwiają jedynie włączenie się do ruchu. Na pierwszym 
z nich sygnały również wyświetlane są w sposób pasywny, 

Rys. 3. Zasada działania śluzy na skrzyżowaniu ulic Śląskiej i Kieleckiej w Gdyni. 
Źródło: CrossVis MSR systemu TRISTAR
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uzależniony od ruchu innych strumieni na skrzyżowaniu. 
W tym przypadku jednak, pomimo że czas trwania fazy do-
puszczającej wyjazd z zatoki wynosi około 40% cyklu sygna-
lizacji, to w dalszym ciągu nie ma możliwości opuszczenia 
skrzyżowania. Drugie z wymienionych skrzyżowań znajduje 
się poza systemem sterowania ruchem. Program sygnalizacji 
jest tak skonstruowany, że wyraźnie preferowane jest wy-
świetlanie sygnału zielonego dla pojazdów poruszających się 
w ciągu ulicy  Chwarznieńskiej. Czas przeznaczony na umoż-
liwienie włączenia się do ruchu autobusu jest znacznie ogra-
niczony i zawiera się tylko w określonym przedziale cyklu 
sygnalizacji o stałej długości. Pomimo uruchamiania śluzy 
tylko w przypadku zajętości pętli indukcyjnej ograniczenie 
ram czasowych powoduje, że taki sposób sterowania jest 
mało efektywny.

Najbardziej zaawansowany algorytm sterowania zastoso-
wano na zakończeniu wydzielonego pasa ruchu dla autobu-
sów w ciągu ulicy Kieleckiej (rys. 4). 50 metrów przed linią 
warunkowego zatrzymania na skrzyżowaniu wyznaczającym 
koniec dedykowanego pasa dla autobusów zastosowano sy-
gnalizatory dla pojazdów i dla autobusów, które mają na celu 
regulację dopływu pojazdów do skrzyżowania.  Wdrożenie 
pasa ruchu dla autobusów wymagało zastosowania środków 
udzielania priorytetu dla pojazdów transportu zbiorowego. 
Przewidziano możliwość pracy śluzy umożliwiającej włączenie 
się do ruchu, zarówno w trybie pasywnym, jak i aktywnym, 
na zgłoszenie żądania priorytetu z odbiornika radiowego. 
W momencie trwania fazy umożliwiającej opuszczenie skrzy-
żowania dojeżdżający pojazd wysyła żądanie zmiany sygnału, 
co w wybranym programie sygnalizacji realizowane jest na-
tychmiastowo. Ponadto istnieje możliwość aktywnego prze-
dłużenia sygnału na głównym ciągu tak, aby każdy autobus 
zgłaszający dojazd drogą radiową do sterownika miał możli-
wość nie tylko bezkolizyjnego wjazdu na ogólny pas ruchu, 
ale również dalszej jazdy przez skrzyżowanie bez konieczności 
zatrzymania się. Mając na uwadze, że poza godzinami szczytu 
natężenie ruchu kołowego w ciągu ulicy Kieleckiej spada, 
przygotowano warianty programów sygnalizacji, w których 
na sygnalizatorach sterujących śluzą wyświetlany jest tylko 
sygnał ostrzegawczy. Dzięki temu ograniczone zostały straty 
czasu wynikające z konieczności zatrzymań pojazdów przed 

śluzą. O wyborze trybu sterowania śluzą decydują algorytmy 
systemu sterowania ruchem. W przypadku wykrycia zatoru 
przed skrzyżowaniem sygnalizatory sterujące śluzą są urucha-
miane w programie trójbarwnym, natomiast kiedy ruch jest 
niewielki, szczególnie poza godzinami szczytu, przełączają się 
one do pracy w trybie ostrzegawczym.

Straty czasu pojazdów transportu zbiorowego  
na wybranej śluzie
W celu oceny efektywności stosowania śluz podjęto pró-
bę oszacowania strat czasu pojazdów transportu zbioro-
wego na śluzie umieszczonej na Węźle Wzgórze (na rys. 
2 oznaczona jako A2). W tym celu wykorzystano dane 
z dwóch podsystemów wdrażanego w Trójmieście syste-
mu TRISTAR. System sterowania ruchem dostarcza in-
formacji na temat czasu zajętości pętli indukcyjnej znaj-
dującej się przed sygnalizatorem zezwalającym na wjazd 
na śluzę z zatoki autobusowej. Pozwala to na obliczenie 
czasu postoju poszczególnych pojazdów na przystanku 
wraz z wymianą pasażerów i oczekiwaniem na sygnał zie-
lony. Lokalizacja pętli indukcyjnej powoduje, że pojazdy 
transportu zbiorowego nie korzystające ze śluzy czasem 
szybciej skręcają w zatokę autobusową i wzbudzają na 
chwilę detektor. W celu potwierdzenia wiarygodności 
pomierzonych danych wykonano selekcję wzbudzeń, od-
rzucając dane zaburzające wynik (dane o pojazdach nie 
korzystających ze śluzy, a jedynie wzbudzających detek-
tor). W odfiltrowaniu pomocne były dane z drugiego 
podsystemu TRISTARA, którym jest System Zarządzania 
Transportem Zbiorowym. Dzięki odbiornikom GPS za-
montowanym w pojazdach i rejestrowaniu momentu od-
jazdu pojazdów z przystanku można było powiązać kon-
kretny kurs ze wzbudzeniem detektora. 

Podczas weryfikacji wyników sprawdzono, czy pojazdy 
odjeżdżały w momencie wyświetlania światła zielonego na 
śluzie. W tym celu porównano moment wzbudzenia pętli 
indukcyjnej z momentem zmiany sygnału wyświetlanego 
na sygnalizatorze dla autobusu. Stwierdzono, że w około 
połowie przypadków kierowcy ignorowali sygnał czerwony 
na sygnalizatorze i średnio po około 25 sekundach odjeż-
dżali ze śluzy. Powyższe wskazuje na to, że po wymianie 
pasażerów trwającej około 15–20 sekund kierowcy opusz-
czają śluzę bez oczekiwania na sygnał zielony (jedną z przy-
czyn wykroczeń może być brak pojazdów na głównym cią-
gu w chwili wjazdu autobusu). Efektywne włączanie sygna-
łu zezwalającego na opuszczenie śluzy jest warunkiem 
koniecznym do jej prawidłowego i bezpiecznego funkcjo-
nowania, biorąc pod uwagę zachowania kierowców pojaz-
dów transportu zbiorowego. 

Opisana powyżej analiza wykazała zasadność działań 
zmierzających do zmiany zdefiniowania logiki wzbudzania 
śluzy w celu umożliwienia bardziej efektywnego jej opusz-
czania. Ponadto zostały potwierdzone możliwości pozyski-
wania danych z różnych podsystemów w celu diagnozowania 
obszarów problemowych i podejmowania kroków uspraw-
niających funkcjonowanie rozwiązań sterowania oraz popra-
wiających bezpieczeństwo ruchu. 

Rys. 4. Śluza autobusowa na zakończeniu pasa autobusowego na ul. Kieleckiej w Gdyni.  
Źródło: CrossVis MSR systemu TRISTAR
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Podsumowanie
Zasadniczym problemem związanym ze stosowaniem śluz 
autobusowych, oprócz ich lokalizacji i oznakowania, jest 
zapewnienie właściwego sposobu sterowania za pomocą sy-
gnalizacji świetlnej. 

Od lokalnych uwarunkowań i wahań ruchu zależy, w ja-
kich przypadkach dedykowana sygnalizacja dla pojazdów 
transportu zbiorowego stanowi dla nich faktyczne ułatwie-
nie w ruchu. W pewnych przypadkach może okazać się ele-
mentem, który zamiast skracać czas przejazdu środkami 
transportu zbiorowego, niepotrzebnie go wydłuża, potęgu-
jąc przy tym wzrost zagrożenia bezpieczeństwa uczestni-
ków ruchu. 

Głównym problemem jest zapewnienie właściwej ela-
styczności załączania fazy dla pojazdów transportu zbioro-
wego, mając na uwadze, że każdorazowo musi zostać 
wstrzymany ruch pozostałych pojazdów, które dominują na 
skrzyżowaniu. Stosowanie dodatkowych faz sterowania 
związanych ze śluzą może powodować ograniczanie prze-
pustowości skrzyżowania i w efekcie przyczyniać się do po-
gorszenia warunków ruchu na całym skrzyżowaniu stero-
wanym sygnalizacją. Kluczowym staje się więc ustalenie 
kryteriów stosowania priorytetu dla pojazdów transportu 
zbiorowego i jego właściwa realizacja za pomocą odpowied-
niego algorytmu programu sterującego.

W Gdyni śluzy lokalizowane są przed skrzyżowaniami. 
Jest to układ typowy, ponieważ pozwala na włączenie się do 
ruchu i umożliwia zajęcie odpowiedniego pasa w zależności 
od dalszego przebiegu trasy. W przypadku takiej lokalizacji 
śluz można wydzielić dwa zasadnicze sposoby uruchamia-
nia sygnału dla autobusów przy wyjeździe z zatoki przy-
stankowej – aktywny lub pasywny. W pierwszym z nich 
autobus otrzymuje sygnał zielony częściowo niezależnie od 
aktualnie realizowanej fazy na skrzyżowaniu. Istotny jest 
tutaj poziom priorytetu dla transportu zbiorowego i sposób 
zastosowanej detekcji. Rozwiązanie to nie jest zalecane na 
rozbudowanych skrzyżowaniach, gdyż natychmiastowe 
wstrzymanie ogólnego ruchu na wlocie, na którym zlokali-
zowana jest śluza może powodować zaburzenia w przepły-
wie pojazdów na całym skrzyżowaniu. Rozwiązania z wyso-
kim poziomem priorytetu mają z kolei dużą efektywność 
w przypadku niskiego poziomu natężenia ruchu przy zasto-
sowaniu śluz umożliwiających włączenie się do ruchu z za-
toki przystankowej. 

Pasywne uruchamianie sygnałów dla kierujących auto-
busami jest stosunkowo mało skomplikowanym rozwiąza-
niem. Kiedy ruch pojazdów na wlocie jest wstrzymywany, 
tzn. sygnał czerwony otrzymują pojazdy na wlocie skrzyżo-
wania i przed punktem kolizji z torem ruchu autobusu 
opuszczającego zatokę lub wydzielony pas ruchu, wyświe-
tlany jest sygnał zezwalający na ruch autobusu. W tym 
czasie najczęściej odbywa się ruch poprzeczny w stosunku 
do wlotu, na którym zlokalizowana jest śluza, wobec czego 
autobus zazwyczaj nie ma możliwości dalszej jazdy przez 
skrzyżowania bez zatrzymania po ruszeniu z przystanku. 
Istnieje możliwość zastosowania odpowiedniego offsetu sy-
gnałów, aby umożliwić opuszczenie skrzyżowania, jednak 

w tym wypadku nie jest wskazana praca sygnalizacji w try-
bie stałoczasowym, gdyż tworzy się „okno czasowe” dla po-
jazdów, które na skrzyżowaniu pojawiają się sporadycznie. 

Uruchamianie fazy umożliwiającej włączenie się do ru-
chu autobusu na zasadzie śluzy w przypadku niewielkiego 
natężenia ruchu pojazdów na wlocie bywa nieefektywne. 
Szczególnie widoczne jest to w okresie między szczytami 
ruchu lub po szczycie ruchu na skrzyżowaniach, gdzie śluzy 
funkcjonują przez całą dobę. W takich okresach, pomimo 
występowania dużych odstępów między pojazdami umożli-
wiających bezpieczne włączenie się autobusu do ruchu, na 
sygnalizatorze SB wyświetlany jest sygnał zabraniający 
wjazd autobusu. Dlatego zaleca się stosowanie urządzeń 
detekcji i określenie priorytetu w sterowaniu sygnalizacją, 
w szczególności w okresach mniejszego ruchu ulicznego.

Kolejnym problemem jest ustalenie częstotliwości uru-
chomienia fazy zezwalającej na wyjazd autobusu. O ile 
w przypadku sterowania w trybie pasywnym jest to uzależ-
nione od ustalonego cyklu programu sygnalizacji, o tyle 
w sterowaniu akomodacyjnym z priorytetem należy każdo-
razowo określić, w jakich stanach programu dopuszczone 
będzie aktywowanie fazy dla pojazdu transportu zbiorowe-
go. Wymaga to określenia, czy śluza musi być powiązana 
z pozostałymi fazami ruchu, czy też dopuszcza się jej nieza-
leżne działanie w stosunku do realizowanej sekwencji faz na 
skrzyżowaniu. Sposób powiązania powinien również uwzglę-
dniać możliwość dalszej jazdy pojazdu transportu zbiorowe-
go, tj. zapewnienie dalszego przejazdu przez skrzyżowanie za 
pomocą aktywnego wydłużania sygnału zielonego lub umoż-
liwienie jedynie włączenie się pojazdu do ruchu i ustawienie 
na odpowiednim pasie.

Jak pokazują powyższe rozważania, zagadnienia związa-
ne ze śluzami autobusowymi są na tyle złożone, że wyma-
gają kompleksowych analiz, które uwzględnią również 
wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.  

Literatura
1. Bus Rapid Transit service design guidelines, VTA, 2007.
2. Zhou G., Gan A., Design of Transit Signal Priority at Signalized 

Intersections with Queue Jumper Lanes, „Journal of Public 
Transportation”, 2009, Vol. 12, No. 4.

3. Transit Capacity and Quality of Service MANUAL, Transportation 
Research Board, Washington, D.C. 2003.

4. Bus and Rail Transit Preferential Treatments in Mixed Traffic 
A Synthesis of Transit Practice, Transportation Research Board, 
Washington, D.C. 2010.

5. Adamski A., Priorytetowe sterowanie w transporcie publicznym 
z wykorzystaniem metod PIACON–DISCON, „Transport Miejski 
i Regionalny”, 2006, nr 4.

6. Gondek S., Uprzywilejowanie pojazdów komunikacji zbiorowej na 
skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, „Transport Miejski 
i Regionalny”, 2004, nr 11.

7. Birr K., Oskarbski J., Żarski K., Module of priorities for public trans
port vehicles in the TRISTAR system; „Logistyka”, 2014, nr 4.

8. Oskarbski J., Kuprewicz G., Priorytety dla transportu zbiorowe
go z wykorzystaniem systemu sterowania ruchem, „Logistyka”, 
2014, nr 3. 



TransporT miejski i regionalny 04 2015

44

Ochrona pieszych. Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego
Pieszy jest uczestnikiem, najczęściej ofiarą w co trzecim wypadku dro-
gowym w Polsce.  W latach 2004–2013, tj. w okresie naszego uczest-
nictwa w Unii Europejskiej, na polskich drogach zdarzyło się 131 tys. 
wypadków z udziałem pieszych, w których 124 tys. osób zostało ran-
nych, a ponad 15 tys. osób zginęło. To niestety plasuje nasz kraj, jako 
najbardziej niebezpieczny i najmniej przyjazny dla pieszych uczestni-
ków ruchu wśród wszystkich krajów UE. 

Wypadki z udziałem pieszych powstają najczęściej w złożonych 
okolicznościach, wskutek występowa-
nia wielu czynników związanych zarówno 
z użytkownikami drogi, jej otoczeniem, jak 
i pojazdem. Przyczyną powstawania więk-
szości wypadków drogowych z udziałem 
pieszych są w Polsce błędy popełniane 
przez użytkowników dróg, a także błędy pla-
nistyczne i projektowe oraz bardzo często 
źle utrzymana infrastruktura drogowa. 

Wydana przez Sekretariat Krajowej 
Rady BRD książka pt. Ochrona pieszych. 
Podręcznik dla organizatorów ruchu pie-
szego jest monografią powstałą w wyniku 
pracy badawczej pt. „Opracowanie meto-
dologii badań i koncepcji systemu monito-
rowania wybranych zachowań uczestników 
ruchu drogowego na sieci dróg w Polsce 
wraz z przedstawieniem rekomendacji 
wdro żeniowych. Część B – Badania i ana-
liza zagrożeń pieszych uczestników ruchu drogowego na obszarach 
miejskich i zamiejskich w Polsce”. Praca ta była zrealizowana przez 
zespoły naukowców z Politechniki Gdańskiej i Politechniki Krakowskiej, 
przy udziale ekspertów z Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej na za-
mówienie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go w 2013 roku. Głównym celem tej części projektu było rozpoznanie 
i analiza zagrożeń pieszych uczestników ruchu drogowego na obszarach 
miejskich i zamiejskich w Polsce wraz z rekomendacjami i zaleceniami 
dla instytucji zarządzających bezpieczeństwem ruchu drogowego i za-
rządów dróg. 

Uzyskane w ramach tego projektu doświadczenia, wzbogacone 
o wyniki prac własnych i doświadczenia wybranych krajów, zebrano 
i przygotowano w formie monografii i podręcznika. Zebraną wiedzę 
przedstawiono w ośmiu rozdziałach i załączniku. Za pomocą przystęp-
nego wykładu oraz w formie rekomendacji do praktycznych zastosowań 
przedstawiono: charakterystykę problemu, metody identyfikacji zagro-
żeń bezpieczeństwa pieszych, zasady wdrażania środków poprawy bez-
pieczeństwa pieszych oraz zasady oceny skuteczności i efektywności 
środków poprawiających bezpieczeństwo tej grupy użytkowników dróg 
wsparte katalogiem przykładów dobrych praktyk. 

charakterystyka bezpieczeństwa pieszych w Polsce na tle in-
nych krajów (rozdział 2) wskazuje, że problem ochrony pieszych w ru-
chu drogowym w Polsce jest ciągle niedoceniany, co stawia nas jako 
kraj o największym ryzyku dla pieszych w UE. 

Przedstawione metody identyfikacji zagrożeń bezpieczeń-
stwa pieszych (rozdział 3) powinny umożliwiać wybór miejsc naj-
bardziej niebezpiecznych dla pieszych na naszych drogach i na 
wskazanie najbardziej istotnych problemów do rozwiązania. Wśród 
zidentyfikowanych najczęstszych zagrożeń jazda z niebezpieczną 

prędkością jest najniebezpieczniejszym zacho-
waniem kierowców wobec pieszych. W pod-
ręczniku zaproponowano klasyfikację bezpie-
czeństwa pieszych ze względu na prędkość 
pojazdów, uznając prędkość pojazdu powyżej 
50 km/h jako niebezpieczną lub bardzo niebez-
pieczną dla pieszych. Zatem piesi nie powinni 
być zmuszani do poruszania się po obiektach 
drogowych, na których narażeni są na konflikty 
z pojazdami poruszającymi się z prędkością 
większą niż 50 km/h. 

Zasady wdrażania środków poprawy 
bezpieczeństwa pieszych to najobszerniej-
sza część książki zawierająca: systematykę 
działań (rozdział 4) i zasady organizacji działań 
na rzecz ochrony pieszych (rozdział 5), dające 
pracownikom zarządów drogowych przegląd 
podstawowych instrumentów do systemowe-
go podejścia do ochrony pieszych na admini-

strowanym przez nich obszarze, a także zasady stosowania urzą-
dzeń ochrony pieszych idących wzdłuż drogi (rozdział 6) i pieszych 
przekraczających jezdnię (rozdział 7), umożliwiające projektantom 
i organizatorom ruchu pieszego zastosowanie właściwych działań 
i urządzeń ochrony pieszych w dostosowaniu do lokalnych warunków. 

Urządzenia i działania dla poprawy bezpieczeństwa pieszych 
poruszających się wzdłuż drogi to problem wymagający szczegól-
nej troski i uwagi na drogach zamiejskich. W rozdziale 6 podano 
ogólne charakterystyki urządzeń związanych z ochroną pieszych 
poruszających się wzdłuż dróg na terenach zurbanizowanych oraz 
poza terenami zurbanizowanymi. Opisano ogólne zasady projekto-
wania ciągów pieszo-rowerowych poza terenami zurbanizowanymi 
oraz chodników na terenach zurbanizowanych. Podkreślono potrzebę 
fizycznej segregacji ruchu pieszego od ruchu pojazdów. Wskazano 
na typowe błędy popełniane przy planowaniu i projektowaniu urzą-
dzeń związanych z ochroną pieszych w różnych uwarunkowaniach 
lokalizacyjnych, w tym w strefie przystanków transportu zbiorowego. 
Pokazano także przykłady tzw. dobrej praktyki w zakresie rozwią-
zań służących poprawie bezpieczeństwa pieszych poruszających się 
wzdłuż drogi. 

Nowe książki


