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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Kazimierz Jamroz, Joanna Żukowska, Lech Michalski
Challenges and directions of developments for road safety in the coming decade in 
Poland
Abstract: In Poland, we still observe a downward trend in the number of fa-
talities in road accidents, although the rate of reducing the threat of fatal ac-
cidents is declining. Considering external conditions (mainly the activities of the 
European Commission) implementation of the Zero Vision assumptions in the 
EU member states up to 2050, poor results of the 4th Road Safety Program 
(RSP) and preparation of assumptions for the new 5th RSP for 2021–2030, 
it is necessary to determine Polish situation, to identify external and internal 
conditions and to define directions of program activities for the next decade. 
The aim of the article is to describe level of the Vision Zero implementation 
and current road safety programs in the light of three decades of developments 
in this area, to identify external and internal conditions that enable or threaten 
the implementation of measures for road safety and to define directions of ac-
tions and assumptions for the preparation of national and regional road safety 
programs for the next decade. Also the characteristics and assessment of serious 
road accidents with fatalities and seriously injured in Poland and the indication 
of measures reducing their number is presented in the article.
Key words: road safety, Vision Zero, National Road Safety Program (RSP), 
evaluation of program RSP.

Krzysztof Goniewicz, Mariusz Goniewicz, Witold Pawłowski
Road traffic injuries in Poland
Abstract: The research aims at assessing the prevalence, effects as well as 
risk factors for motor vehicle traffic accidents (MVA) in year’s 2005 to 2014 
in Poland. The research is based on the analysis of dense data contained in 
the reports of Prevention and Analysis Office of Road Traffic Headquarters 
of Police; National Road Safety Program – GAMBIT 2005, National Road 
Safety Program 2013 to 2020; Strategy for the Efficient State in 2020 as well 
as few publications depicting the main problems of road safety in Poland. In 
Poland, road accidents are the first cause of death in case of men up to 44 years. 
The most common, permanently occurring causes of road accidents include 
failure to comply with the rules of the road traffic, low driving skills combined 
with a poor assessment of the situation on the road, lack of adequate road in-
frastructure as well as poor technical conditions of vehicles. Despite the variety 
of measures undertaken to improve safety on Polish roads, the number of fa-
talities and injuries resulting from motor vehicle accidents is still considerable, 
and the losses incurred by Polish society are still substantial. It is necessary to 
continue multidirectional actions to improve safety on the roads in Poland, 
resulting in a systematic increase in the level of road traffic security.
Key words: road traffic accidents (RTA), mortality rates, injury rates. 

Piotr Kaźmierczak, Joanna Wachnicka
Operational tests of vertical road signs
Abstract: Vertical road signs are one of traffic organization means, serving the 
efficient and safe driving of drivers as well as other road users. However, in or-
der to provide their effective informative or warning function, they must have 
their functional features, such as the reflexivity coefficient and color, as long as 
possible. This article presents the results of laboratory tests on artificial aging of 
reflective foils used on vertical road signs, as well as the results of field tests car-
ried out on signs disassembled after years of operation. Two types of most com-
monly foils on Polish roads have been tested. Thanks to the conducted analyzes, 
the predicted vertical marking length of life was determined. These results can 
help road managers in better maintaining road infrastructure and ensurement 
the replacement of vertical signs when they don’t meet requirements anymore.
Key words: road signs, vertical road signs, reflective foils.

Adam Tarnowski, Kamila Gąsiorek, Anna Olejniczak-Serowiec, Nor-
bert Maliszewski, Piotr Tomczuk, Marcin Chrzanowicz, Joanna 
Żukowska, Tomasz Mackun
ROADVERT project. Roadside advertisement impact on road safety
Abstract: Placing the roadside advertisements may cause negative conse-
quences for the road traffic safety. Polish law system lacks clear guidelines 
upon which road users’ behaviour influence assessment on each outdoor 

advertisement could be made. In order to develop appropriate rules, the 
ROADVERT project was created. An objective multicriteria analysis of vari-
ous types of advertising media noticeable from the road has been performed 
in the framework of the project. This analysis refers to the technical assess-
ment (verification of geometrical and light parameters) and location condi-
tions. The factors that strongly affect traffic safety, related to the content of 
advertising mediums and the way it is displayed, as well as individual predis-
positions of drivers determining “sensitivity” to the impact of advertising will 
also be analyzed. On the basis of analyzes and conducted research in real and 
simulation conditions, a set of recommendations and an innovative, compre-
hensive methodology for the evaluation of advertising mediums in the aspect 
of impact on road safety will be designed. Additionally, a set of dedicated tools 
will be designed and provided to the General Directorate for National Roads 
and Motorways and other stakeholders, so as to enable the efficient manage-
ment of road traffic safety in respect to the growing advertising industry.
Key words: roadside advertisements, road safety, distracted driving, cogni-
tive processes.

Radosław Gryzik, Wojciech Kozłowski
Improvement of pedestrian safety by constructing of active crosswalks for pedestrian
Abstract: Pedestrians are the most exposed group of users of the roads who 
are directly endangered by the contact with vehicles. Almost 50% accidents 
occurred with pedestrians is caused by the wrong behavior of the driver to-
wards the pedestrian. 70% of these accidents occur directly on the crosswalk 
and they are resulted with more than 200 fatal victims every year. Each self-
government strives to eliminate accidents with fatal victims within the area of 
its region voivodship, municipality or community. Since many years pedestri-
ans have been main sufferers of the vehicular traffic and most of them losing 
their lives on the crosswalks, which are supposed to be the safest location 
to cross the street with the flow of traffic. According to the latest enumera-
tion data the unit cost of the fatal victim is 2 052 518 PLN, the unit cost of 
a seriously injured is 2 323 299 PLN, and the unit cost of a slightly injured 
in the accident is 26 860 PLN. The enumeration data presented above show 
that the cost of construction even thirty the most innovative crosswalks that 
would contribute to save at least one life is – in terms of cost aspect – a very 
good investment (if you could convert safety and human life and health into 
money). The article aims to analyze an impact of usage the active crosswalks 
for pedestrians as an improvement for pedestrians’ safety. The article includes 
exemplary design solutions from technical point of view as well as the design 
guidelines for the crosswalks location.
Key words: road safety, pedestrians, crosswalks for pedestrian.

Igor Ruttmar, Aleksandra Zawadzka, Agata Pilipczuk
Safety should be an attraction 
Abstract: According to the resourses of Aurora (a company developing au-
tonomous vehicles), every minute an average of 2.4 persons die on the roads 
in the world. It's almost 3.5 thousand people a day and over 1.2 million 
a year. What is the most common cause of road accidents and what can be 
done to reduce the impact of this factor and reduce the number of fatalities 
on the roads? The aim of the article is to analyze the safety of road transport 
against other modes of transport, such as air or rail transport. The issue of 
human error will be discussed as a factor that at least partially causes almost 
90% of road accidents. Measures to increase road safety, both from the legisla-
tors (regulations, requirements, promotion of collective public transport, re-
duction of individual car traffic in city centers), automotive industry (airbags, 
ABS system, tires, advanced safety systems and driver support) as well as road 
builders (gradeline layout and roads in the plan, collision-free intersections, 
road markings, modern barriers, ensuring adequate parameters of the wear-
ing course) is discussed in the article. What is the future of roads in terms of 
safety? The topic of innovative technologies and solutions reducing the risk 
of accidents on roads (autonomous vehicles or collisionless tunnels "Loop" by 
Elon Musk) is presented. The way we are approaching the future should lead 
to a world where people do not lose their lives in traffic jams nor accidents.
Key words: road safety, transport safety, measures to improve road safety, 
accident risk.
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W dniach 12–13 kwietnia 2018 r. w Politechnice Gdańskiej odbyła się 
XII  Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  
GAMBIT 2018 zorganizowana przez Politechnikę Gdańską i Fundację Roz-
woju Inżynierii Lądowej, pod patronatem ministra infrastruktury, Narodo-
wego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. 

W Sesji Plenarnej Konferencji udział wzięło niemal 200 osób reprezen-
tujących polskie oraz zagraniczne instytucje i organizacje zaangażowane 
w działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Program semina-
rium składał się z 11 sesji tematycznych obejmujących:
• zagadnienia kluczowe dla skutecznej realizacji Narodowego Programu 

BRD na lata 2013–2020 i wyzwań na następna dekadę;
• wyniki etapowe projektów badawczych realizowanych w ramach Pro-

gramu Rozwój Innowacji Drogowych, który stał się tematem przewod-
nim wielu sesji;

• wyniki innych projektów badawczych i wdrożeniowych.
 

Przygotowano i wygłoszono lub zaprezentowano w formie plakatów 94 
referaty. Większość z nich została opublikowana w angielskojęzycznym 
wydawnictwie MATEC, a część w polskich czasopismach: „Autostrady”, 
„Drogownictwo” i „Transport Miejski i Regionalny”.

 Podsumowując wszystkie wystąpienia i dyskusje podjęte podczas kon-
ferencji GAMBIT, doceniono ich wysoki poziom, zwracając szczególną uwa-
gę na sesję doktorantów i młodych naukowców, która znalazła się w pro-
gramie konferencji po raz drugi i ponownie zyskała wielkie zainteresowanie 
uczestników. 

Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, jako współorganizator konfe-
rencji, ustanowiła Nagrodę im. prof. Ryszarda Krystka. Tym razem Zarząd 
Fundacji postanowił przyznać ją trzem najlepszym prezentacjom w Sesji 
Młodych Naukowców. Nagrody otrzymali:
• 1 nagroda – mgr inż. Sylwia Pogodzińska, Katedra Inżynierii Ruchu i Bu-

dowy Dróg, Politechnika Krakowska;

• 2 nagroda – mgr inż. Łukasz Jeliński, Katedra Inżynierii Drogowej, Poli-
technika Gdańska;

• 3 nagroda – mgr inż. Karolina Marciniuk, Katedra Systemów Multime-
dialnych, Politechnika Gdańska.
 
Dyskusje i wnioski zebrane podczas konferencji pozwoliły na sformuło-

wanie postulatów i rekomendacji odnoszących się do:
1) poszczególnych sesji tematycznych i dyskutowanych problemów, 
2) instytucji zaangażowanych w zarządzanie bezpieczeństwem ruchu dro-

gowego i zainteresowanych badaniami nad poprawą bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w Polsce.

Poniżej prezentujemy wnioski wynikające z podsumowania wybranych 
sesji problemowych.

W sesji 1 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego: gdzie jesteśmy, dokąd zmie-
rzamy? – przedstawiono wstępną ocenę realizacji Narodowego Programu BRD 
do roku 2020, która wskazuje na duże zagrożenie realizacji celów tego progra-
mu, szczególnie w odniesieniu do liczby ofiar ciężko rannych. Rekomenduje się 
zatem: podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia liczby ofiar ciężko ran-
nych, przeprowadzenie rzetelnej oceny realizacji Narodowego Programu BRD 
2013–2020 (Interim raport), która będzie stanowiła bazę (diagnozę) do przygo-
towania nowego programu brd dla Polski na lata 2021–2030. Rekomenduje się 
ponadto, aby w programie brd na nową dekadę zawrzeć:
• działania uwzględniające potrzeby niechronionych, seniorów i wyklu-

czonych uczestników ruchu;
• wymagania stawiane przez nowoczesne pojazdy, w tym autonomiczne 

i elektryczne;
• infrastrukturę drogową przyjazną nowym wyzwaniom technologicznym,
• działania usprawniające zarządzanie mobilnością, uwzględniające 

nowe idee w urbanizacji, ulice dla ludzi, strefowanie ruchu;
• rozwój systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, 

a zwłasz cza nowe regulacje prawne, wytyczne oraz narzędzia zarządzania.

XII Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  
GAMBIT 2018

Fot. 1. Uczestnicy Konferencji GAMBIT 2018 na schodach wejściowych do Politechniki Gdańskiej



TransporT miejski i regionalny 01 2019

4

W sesji 2 – Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – przedstawiono 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które są systemami pozwalają-
cymi na utrzymanie pojazdu na drodze i zmniejszenie wypadków. Nieprawidło-
wo zaprojektowane lub zainstalowane mogą jednak stanowić element prze-
szkody, generując zdarzenia niebezpieczne. Dlatego tak bardzo oczekiwane są 
wyniki prowadzonych badań terenowych i symulacyjnych w ramach projektów 
badawczych RoSE i LifeRoSE. Użyte narzędzia i szeroki zakres badań pozwoli 
na przygotowanie m.in. wytycznych stosowania barier drogowych oraz licznych 
narzędzi do zarządzania drogowymi środkami bezpieczeństwa. 

W sesji 3 – Wpływ ITS na bezpieczeństwo ruchu drogowego – dysku-
towano nad usprawnieniami zarządzania ruchem drogowym stosowanymi 
w celu poprawy brd. Stosowanie takich usprawnień wymaga zapewnie-
nia interoperacyjności usług ITS wobec wdrażania Krajowego Systemu 
Zarządzania Ruchem poprzez uwzględnienie powiązania z istniejącymi 
inteligentnymi systemami na obszarach miast, współpracy pomiędzy inte-
resariuszami oraz likwidowania barier administracyjnych. Jest to możliwe 
między innymi poprzez zachęcanie interesariuszy do podejmowania dzia-
łań służących zapewnieniu otwartości i dostępu do danych z systemów ITS 
(big data) oraz opracowanie zasad gromadzenia, przechowywania i wy-
miany danych z uwzględnieniem rozwoju Krajowego Punktu Dostępu. Roz-
wój systemów teleinformatycznych wymaga z kolei intensyfikacji prac nad 
cyberbezpieczeństwem, również w zakresie ochrony danych osobowych. 
Należy kontynuować badania w zakresie stosowania ITS, między innymi 
w celu redukowania barier finansowych poprzez poszukiwanie tanich i sku-
tecznych rozwiązań wdrożeniowych dla mniej zamożnych miast i gmin.

W sesji 5 – Problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego: piesi, prędkość –
zauważono, że piesi nadal są grupą użytkowników drogi najbardziej narażoną 
w ruchu drogowym. Dane za rok 2017 wskazują, że ponad 30% wszystkich 
ofiar śmiertelnych to piesi. Pod tym względem Polska zajmuje niechlubne 
1 miejsce w UE. Należy w związku z tym skierować szczególne działania na 
ochronę pieszych, rowerzystów i motorowerzystów, mając jednocześnie świa-
domość zmian demograficznych i wzrostu liczby seniorów wśród uczestników 
ruchu drogowego (dostosowanie systemu brd do zmian struktury wiekowej 
uczestników). Skuteczne działania w tym zakresie powinny obejmować:
• podjęcie badań dotyczących bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowero-

wego, z uwzględnieniem specyfiki miast i obszarów zamiejskich; 
• dostosowanie prawa do zwiększenia ochrony pieszych w ruchu drogowym;
• przeprowadzenie systematycznej oceny bezpieczeństwa ruchu na 

przejściach dla pieszych wraz z zastosowaniem skutecznych środków 
ochrony pieszych na przejściach, na których występuje szczególnie wy-
sokie zagrożenie pieszych;

• weryfikację dopuszczalnych prędkości na przejściach dla pieszych, 
w szczególności tych poza obszarem zabudowanym;

• zastosowanie limitów prędkości na drogach rowerowych, w szczególno-
ści w obszarach konfliktowych z ruchem pieszym.
 
W sesji 7 – Wpływ przekroju poprzecznego drogi na bezpieczeństwo ruchu 

– stwierdzono, że rosnąca z roku na rok liczba odcinków dróg o przekroju 
2+1 w Polsce pociąga za sobą potrzebę dalszych badań efektywności ich 
funkcjonowania, co pozwoli na uzyskanie większej istotności statystycznej 
uzyskiwanych wyników oraz uwzględnienie większego zakresu ich charakte-
rystyk. Obecnie jednym z największych wyzwań dla odcinków dróg o przekro-
ju 2+1 jest sposób separacji kierunków ruchu i miejsce zakończenia pasa 
do wyprzedzania. Interesujące jest zastosowanie metody zautomatyzowanej 
oceny zagrożeń bezpieczeństwa ze strony infrastrukturalnych źródeł zagro-
żeń. Dobór liczby pasów ruchu na drogach dwujezdniowych w obszarach 
miejskich powinien być dokonywany z uwzględnieniem polityki transportowej 

miasta tak, by przez zapewnienie dużej przepustowości tych dróg, nie zachę-
cać do wykonywania nieracjonalnie długich przejazdów.

W sesji 8 – Wpływ oznakowania dróg na brd – stwierdzono, że racjonal-
ne planowanie utrzymania dróg, przy zachowaniu oczekiwanych standar-
dów brd, wymaga rozwoju wiarygodnych modeli degradacji środków orga-
nizacji ruchu. Oznakowanie niekonwencjonalne może mieć duży potencjał 
poprawy brd i dlatego ten nurt badań powinien być rozwijany w sposób 
usystematyzowany z wykorzystaniem opracowywanych w projekcie RID 4F 
„Wytycznych wprowadzania oznakowania eksperymentalnego”. 

W sesji 9 – Wpływ reklam na brd – stwierdzono, że zaprezentowane 
wyniki badań okulograficznych oraz analiza zajętości poznawczej kierow-
ców wskazują, że część osób jest podatna na odciągnięcie od zadań zwią-
zanych z prowadzeniem pojazdu. Z punktu widzenia oświetlenia reklam 
bezpieczny dla kierowców poziom luminancji powinien uwzględniać wiel-
kość powierzchni emitującej światło oraz luminancję tła. Zagadnienia te 
powinny zostać uwzględnione w tworzonych wytycznych lokalizacji reklam 
widzianych z drogi, opracowywanych w ramach projektu badawczego RID 
3D „Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

W sesji 10 – Problemy bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym – 
wykazano, że bezpieczeństwo transportu zbiorowego jest niedocenianym 
obszarem badawczym. Istotne w tym zakresie są zwłaszcza zagadnienia 
bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, lokalizacja przystan-
ków tramwajowych i autobusowych oraz stan torów tramwajowych.

W sesji 11 – Zarządzanie bezpieczeństwem na drogach samorządowych 
– stwierdzono, że możliwe jest coraz lepsze prognozowanie i monitorowa-
nie celów wojewódzkich programów brd z wykorzystaniem matematycz-
nych metod szacowania liczby ofiar śmiertelnych. Inspekcja bezpieczeń-
stwa prowadzona na drogach samorządowych powinna być wspomagana 
za pomocą urządzeń do automatycznego pomiaru i rejestracji istotnych 
parametrów umożliwiających ocenę ryzyka.

W bieżącym numerze czasopisma „Transport Miejski i Regionalny” pre-
zentujemy sześć artykułów dotyczących aktualnych problemów brd w Polsce:
1) identyfikacji wyzwań i propozycji kierunków działań na rzecz bezpie-

czeństwa ruchu drogowego w nadchodzącej dekadzie w Polsce, 
2) analizy urazowości wypadków drogowych w Polsce, 
3) badań wpływu reklam na bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
4) badań eksploatacyjnych pionowych znaków drogowych,
5) analizy poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę aktywnych 

przejść dla pieszych 
6) odpowiedzi na pytanie: Jak podnieść zainteresowanie bezpieczeństwem 

ruchu drogowego?

Profesorowie: Kazimierz Jamroz i Joanna Żukowska 

Fot. 2. Laureaci Nagrody im. prof. R. Krystka (od lewej: prof. St. Gaca, mgr inż. Karolina 
Marciniuk, mgr inż. Łukasz Jeliński, mgr inż. Sylwia Pogodzińska, prof. K. Jamroz)
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Streszczenie: W Polsce utrzymuje się średnia tendencja spadkowa liczby 
ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, jednocześnie tempo zmniej-
szania zagrożenia wypadkami śmiertelnymi jest coraz mniejsze. Biorąc pod 
uwagę uwarunkowania zewnętrzne (głównie prace Komisji Europejskiej), 
realizacja założeń Wizji Zero w krajach członkowskich do roku 2050, słabe 
rezultaty realizacji IV Programu BRD i założenia do nowego V Programu 
BRD na lata 2021–2030, niezbędne jest określenie w tym aspekcie sytuacji 
Polski i wyznaczenie kierunków działań programowych na następną deka-
dę. Celem artykułu jest określenie miejsca, w którym znajduje się Polska 
na drodze do realizacji założeń Wizji Zero i aktualnych programów brd na 
tle trzech ostatnich dekad działalności w tym zakresie, zidentyfikowanie 
uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, wspierających lub zagrażają-
cych realizacji działań na rzecz brd oraz opisanie założeń do przygotowania 
krajowego i regionalnych programów brd na następną dekadę. Ponadto za-
prezentowana będzie charakterystyka i ocena poważnych wypadków dro-
gowych z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi w Polsce oraz wskazane 
będą działania redukujące ich liczbę.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego, Wizja Zero, Naro-
dowy Program BRD, ocena realizacji programu BRD, 

Wyzwania i kierunki działań na rzecz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego  
w nadchodzącej dekadzie w Polsce1,2

bezpieczeństwa na drogach oraz przedstawiła projekt nowe-
go, ambitnego i długookresowego programu brd.

Biorąc pod uwagę te okoliczności, celowa jest ocena 
miejsca, w którym znajduje się Polska na drodze do reali-
zacji założeń Wizji Zero i aktualnych programów brd, 
w świetle trzech dekad działalności w tym zakresie. Należy 
także zidentyfikować uwarunkowania zewnętrzne i we-
wnętrzne umożliwiające lub zagrażające realizacji działań 
na rzecz brd oraz określić kierunki działań i założeń do 
przygotowania krajowego i regionalnych programów brd 
na następną dekadę. Z badań i analiz przeprowadzonych 
w Polsce wynika, że skupiając się na liczbie ofiar śmiertel-
nych jako głównej mierze programów bezpieczeństwa ru-
chu drogowego, zaniedbano monitorowanie innych miar 
jak na przykład liczbę ofiar ciężko rannych. Liczby ofiar 
ciężko rannych zamiast zmniejszać się, utrzymuje się przez 
wiele lat na niezmienionym poziomie, na co wskazuje 
przedstawiona w artykule charakterystyka i ocena poważ-
nych wypadków drogowych z ofiarami śmiertelnymi i cięż-
ko rannymi w Polsce. 

Ocena postępu zmian poziomu bezpieczeństwa ruchu  
drogowego w Polsce
W początkowym okresie transformacji ustrojowej (1989– 
1991) w Polsce, kiedy wiele mechanizmów prawnych i or-
ganizacyjnych było rozregulowanych, nastąpił swobodny 
dostęp do samochodu i radykalnie zwiększyła się liczba wy-
padków drogowych i ofiar śmiertelnych w wyniku tych wy-
padków z 5 tysięcy do prawie 8 tysięcy ofiar. 7901 była to 
największa liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych 
w roku 1991 i jednocześnie był to punkt przełomowy, po 
którym od 1992 roku do chwili obecnej obserwujemy ten-
dencję spadkową liczby ofiar śmiertelnych. W tym okre-
sie (rys. 1) zauważyć można trzy krótkie okresy, w których 
tempo spadku liczby ofiar śmiertelnych było bardzo duże:
1) lata 1992–1993, redukcja wynosiła średnio 780 ofiar na 

rok, spowodowane reakcją władz i społeczeństwa na szok 
wywołany tak dużą śmiertelnością na drogach i wyniki 
raportów, między innymi raportu Komisji Gerandou; 

2) lata 1997–2001, redukcja wynosiła średnio 440 ofiar na 
rok, spowodowane między innymi wdrożeniami pierwsze-
go programu bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT 

Wprowadzenie
Komisja Europejska przyjęła założenia Wizji Zero jako da-
lekosiężnej polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego, z za-
miarem jej realizacji w krajach członkowskich do roku 2050 
[2]. Polska także przyjęła Wizję Zero w 2005 roku jako 
etycznie uprawnioną wizję bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go [7]. Śledząc postępy w realizacji IV Programu BRD Unii 
Europejskiej, można zaobserwować kilkuletnią już stagnację 
zmiany liczby ofiar śmiertelnych na sieci dróg europejskich. 
Prowadzone są już prace nad przygotowaniem kolejnego 
V Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w UE na 
lata 2021–2030, którego celem jest wzmocnienie działań 
na rzecz brd i realizacji założeń Wizji Zero. Liczne organi-
zacje europejskie przyłączają się do tych działań, i tak np. 
ETCS postuluje [4], aby Komisja Europejska wykorzystała 
dynamikę i silną wolę polityczną wyrażoną przez unijnych 
ministrów transportu w Deklaracji z Valletty [24] w sprawie 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019. Wkład autorów w publikację: K. Jamroz 
65%, J. Żukowska 20%, L. Michalski 15%.

2 Artykuł stanowi rozwinięcie wystąpień autorów na Międzynarodowej Konferencji 
BRD GAMBIT 2018 w kwietniu 2018 roku w Gdańsku i licznych konferencjach 
regionalnych organizowanych przez Polski Kongres Drogowy.
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1996, podejmowaniu działań na rzecz brd, wzrostem świa-
domości społecznej i kultury motoryzacyjnej;

3) lata 2007–2010, redukcja wynosiła średnio 560 ofiar na 
rok, spowodowane między innymi: wdrażaniem progra-
mów krajowych (Krajowy Program BRD „GAMBIT 
2005”, Program BRD „GAMBIT Drogi Krajowe”), re-
gionalnych i lokalnych programów brd, przystąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej i rozpoczęcie realizacji inwe-
stycji drogowych (dróg o wysokich standardach bezpie-
czeństwa) w ramach programów pomocowych UE.

W tych trzech okresach (9 lat) redukcja liczby ofiar śmier-
telnych wyniosła ponad 5000 osób (tj. zmniejszenie o 63% 
w stosunku do roku 1991) i stanowi podstawowy wkład 
w zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w ostatnim ćwierć-
wieczu. Niestety, w następnych latach występowało znacznie 
niższe tempo zmniejszania liczby ofiar śmiertelnych, a w kil-
ku latach nawet wzrost liczby ofiar śmiertelnych i ciężko ran-
nych (np. spowodowany ograniczeniem działań systemu au-
tomatycznego nadzoru nad prędkością w 2011 i 2016 roku). 

W ciągu ostatnich 15 lat Polska kilkakrotnie zajmowała 
pierwszą pozycję w rankingu najbardziej niebezpiecznych 
państw UE. W 2017 roku Polska znajdowała się na 4 miej-
scu najbardziej niebezpiecznych państw UE, biorąc pod 
uwagę liczbę ofiar śmiertelnych (rys. 1). Natomiast ryzyko 
bycia ofiarą śmiertelną, w odniesieniu do liczby mieszkań-
ców, w Polsce (rys. 2) jest: 

•	 mniejsze niż w Rumunii i w Bułgarii;
•	 nieco wyższe od średniej w UE;
•	 ponad dwukrotnie wyższe niż w Wielkiej Brytanii, 

Szwecji, Holandii i Danii.

Mimo systematycznego zmniejszania liczby ofiar śmiertel-
nych rezultaty są mniejsze od oczekiwanych. W NPBRD 
2020 przewidywano zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych 
w roku 2020 do 2000 osób, a prognozy autorów (czarna, kre-
skowa linia na rysunku 3) wskazują, że liczba ta może być 
o 1000 osób większa od oczekiwanej (tj. do 3000 ofiar 
śmiertelnych). To może spowodować, że spadek liczby ofiar 
śmiertelnych w porównaniu z rokiem 2010 wyniesie 23% za-
miast oczekiwanych 50%. Gdyby tempo zmniejszania liczby 
ofiar śmiertelnych było zbliżone do założonego w NPBRD (ró-
żowa linia na rys. 3), w czasie realizacji Narodowego Programu 
BRD można by uratować od śmierci o 3850 osób więcej. 

Znacznie gorsza, a wręcz katastrofalna, jest sytuacja w przy-
padku ofiar ciężko rannych. Tempo zmniejszania liczby ofiar 
ciężko rannych jest bardzo małe. W NPBRD przewidywano 
zmniejszenie liczby ofiar ciężko rannych z 11 491 w 2010 roku 
do 6900 osób w 2020 roku, a prognozy autorów wskazują 
(czerwona, kreskowa linia na rys. 3), że liczba ta może wynieść 
ponad 4250 osób więcej (tj. do 11 150 ofiar ciężko rannych). 
To spowoduje, że spadek w stosunku do roku 2010 wyniesie 
zaledwie 3% zamiast 40%. Gdyby tempo zmniejszania liczby 
ofiar ciężko rannych było zbliżone do założonego w Narodowym 
Programie BRD (fioletowa linia na rys. 3), w czasie realizacji 
Narodowego Programu BRD (w latach 2012–2020) można 
by uratować od ciężkich obrażeń prawie 25 000 osób więcej. 

Rys. 1. Rozkład zmian liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w poszczególnych 
krajach UE w latach 1980–2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych statystyk wypadków

Rys. 2. Rozkład zmian wskaźnika demograficznego śmiertelności w wypadkach drogowych  
w poszczególnych krajach UE w latach 1980–2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych statystyk wypadków

Rys. 3. Wykresy zmian liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych poważnych wypadków dro-
gowych w Polsce (istniejących do roku 2017 i prognozowanych do roku 2020) na tle przyję-
tych celów Narodowego Programu BRD 2020 
Źródło: opracowanie własne



7

TransporT miejski i regionalny 01 2019

To oznacza, że istniej duże zagrożenie w realizacji głównych 
celów Narodowego Programu BRD do roku 2020. Podobną 
opinię wyrazili autorzy raportu oceniającego realizację Naro-
dowego Programu BRD [6]. Postawiono zatem pytanie: Co 
wpływa na tak duże zagrożenie realizacji celów Narodowego 
Programu BRD 2020?

Charakterystyka poważnych wypadków drogowych  
i tendencje ich zmian
W ramach projektu badawczego SafetyCube [19] przeprowa-
dzono analizę wypadków z ciężkimi obrażeniami uczestników 
ruchu drogowego dla różnych krajów. Wyniki tych analiz 
jednoznacznie wskazują, że ciężkie obrażenia w wypadkach 
drogowych mogą mieć znaczące konsekwencje dla przyszłe-
go funkcjonowania ofiar tych wypadków. Około 75% ofiar 
z ciężkimi obrażeniami (zakwalifikowanymi jako MAIS3 +) 
oświadczyło, że po pięciu latach od wypadku nie odzyskały 
w pełni wszystkich funkcji życiowych i społecznych. Wielkość 
oszacowanych z tego tytułu strat wskazuje, że wypadki dro-
gowe z ofiarami ciężko rannymi stanowią poważne obciążenie 
dla społeczeństwa. Koszty tych wypadków różnią się w zależ-
ności od kraju, sięgają 2,7% ich PKB rocznie i stanowią do 
77% całkowitych kosztów wypadków drogowych w danym 
kraju. Z tego względu polityka bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego powinna mieć również na celu zmniejszenie liczby ofiar 
śmiertelnych i liczby ofiar ciężko rannych.

O ile definicja ofiary śmiertelnej wypadku drogowego 
jest pojęciem unormowanym, o tyle w przypadku ofiar 
ciężko rannych brakuje jednakowych definicji w poszcze-
gólnych krajach. W wielu przypadkach dochodzi do błęd-
nego raportowania lub zaniżania danych o wypadkach po-
ważnych, co oznacza, że informacje dotyczące skali i cha-
rakteru poważnych obrażeń są niewystarczające, mało 
szczegółowe i niekompletne. Możliwe jest, że łączna liczba 
osób, które poważnie ucierpiały w wypadkach drogowych, 
jest znacznie wyższa, niż podają to statystyki. 

W Polsce definicje ofiary ciężko rannej i lekko rannej 
odbiegają od definicji stosowanych w innych krajach [14]. 
Oficjalnie stosowana jest klasyfikacja zdarzeń drogowych 
oraz strat w ruchu drogowym przedstawiona w Zarządzeniu 
Komen danta Głównego Policji nr 635 z dnia 30 listopada 
2006, dotyczącym zbierania danych statystycznych o zda-
rzeniach drogowych [16]. Zgodnie z tym zarządzeniem 
w statystykach wypadków drogowych stosuje się następu-
jące definicje.

Osoba ciężko ranna – osoba, która doznała ciężkiego 
kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej 
choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psy-
chicznej, całkowitej lub znacznej niezdolności do pracy 
w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub znie-
kształcenia ciała oraz urazów w postaci np. złamań, uszko-
dzeń organów wewnętrznych, poważnych ran ciętych i szar-
panych. Pobyt w szpitalu przez co najmniej 7 dni. 

Osoba lekko ranna – osoba, która poniosła uszczerbek 
na zdrowiu inny niż osoba ciężko ranna, naruszający czyn-
ności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres trwający 
dłużej niż 7 dni, stwierdzony przez lekarza.

W wielu krajach UE za osobę ciężko ranną w wypad-
kach drogowych uznaje się osobę, która w wyniku dozna-
nia poważnych obrażeń była hospitalizowana przez 24 lub 
48 godzin w ciągu 7 dni po wypadku. Natomiast jako oso-
bę lekko ranną uznaje się osobę, która odniosła drobne ob-
rażenia i urazy np. skręcenie nogi, siniak. Mamy zatem do 
czynienia z dużym zaniżeniem liczby ofiar rannych i ciężko 
rannych w Polsce w stosunku do innych krajów. 

W deklaracji przyjętej w roku 2015 na Malcie ministro-
wie transportu krajów UE [24] podjęli następujące decyzje 
umożliwiające rozwiązanie tego problemu:

•	 zaproponowali ujednolicenie definicji ofiar ciężko 
rannych w wypadkach drogowych poprzez przyjęcie 
skali MAIS 3+ (obejmującej obrażenia ciężkie, bar-
dzo ciężkie i krytyczne) i wdrożenie jej do 2018 roku 
we wszystkich krajach UE [17];

•	 zaproponowali usprawnienie gromadzenia danych 
o poważnych wypadkach drogowych;

•	 wyznaczyli cel strategiczny, polegający na zmniejsze-
niu o połowę liczby poważnych obrażeń ponoszonych 
w wypadkach drogowych w UE do 2030 roku z po-
ziomu podstawowego w 2020 roku, przy użyciu 
wspólnej definicji oraz w ramach ogólnej strategii 
bezpieczeństwa drogowego w tym okresie. 

 
Niestety, w Polsce jeszcze tych zaleceń nie zrealizowano. 

Mimo wykazanych braków przeprowadzono analizę zagro-
żeń bezpieczeństwa, wykorzystując dane dostępne w syste-
mie SEWIK o poważnych wypadkach drogowych w Polsce. 

W 2017 roku w Polsce było 9,3 tysiące wypadków po-
ważnych (tj. 28,5% wszystkich wypadków), w których 
śmierć poniosło 2,8 tysiąca, a ciężkie obrażenia ciała 11,2 
tysiąca osób. Łącznie w wypadkach drogowych zginęło lub 
odniosło poważne obrażenia prawie 14,0 tysięcy osób. 
Najwięcej (ponad 10%) ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 
było w województwach: łódzkim, mazowieckim, śląskim i ma-
łopolskim. Biorąc pod uwagę miary ryzyka unormowanego 
w stosunku do liczby mieszkańców, największe (niedopusz-
czalne) ryzyko bycia ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wy-
stępuje w województwie łódzkim, a duże ryzyko występuje 
w województwach: warmińsko-mazurskim, małopolskim, 
lubuskim i dolnośląskim [15].

Rodzaje poważnych wypadków
Najechania na pieszego i zderzenia boczne to wypadki, które 
powodują największą liczbę (po ponad 25%) ofiar śmiertelnych 
i ciężko rannych LZCR (rys. 4a). Zderzenia czołowe (ponad 
15%) oraz najechanie na drzewo, zderzenia tylne i wywróce-
nie się pojazdu (ponad 10%) to kolejna wyróżniająca się grupa 
poważnych wypadków. Analizy wybranych rodzajów zagrożeń 
wypadkami poważnymi w województwach wskazują, że biorąc 
pod uwagę miary ryzyka unormowanego w stosunku do liczby 
mieszkańców, największe zagrożenia bycia ofiarą śmiertelną lub 
ciężko ranną w wypadkach drogowych występują: 

•	 w województwie łódzkim w przypadku: wypadków 
z udziałem pieszych użytkowników drogi oraz zde-
rzeń bocznych pojazdów,
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•	 województwie warmińsko-mazurskim w przypadku: 
wypadków spowodowanych zderzeniami czołowymi 
oraz wypadnięciem z drogi [15].

Analizy rodzajów wypadków w latach 2012–2017 (rys. 4b) 
wskazują, że w okresie realizacji Narodowego Programu 
BRD liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w poważ-
nych wypadkach drogowych:

•	 zmniejszyła się w przypadku: najechania na drzewo 
(o 22%), najechania na pieszego (o 18%), zderzeń 
czołowych (o 12%), wywrócenia się pojazdu (o 13%) 
i zderzeń bocznych (o 6%);

•	 zwiększyła się w przypadku zderzeń tylnych o 5%.
 
Ponadto analizy wskazują na dwa bardzo istotne, domi-

nujące zagrożenia na polskich drogach: 
1) wypadki z pieszymi uczestnikami ruchu, które od wielu 

lat dominują w Polsce, spowodowane niedostosowa-
niem prawa do zachowań pieszych i zmotoryzowanych 
uczestników ruchu, wzrastającej prędkości jazdy i moż-
liwości trakcyjnych pojazdów, brakiem bezpiecznych 
urządzeń ochrony pieszych;

2) zderzenia boczne, które ujawniły się szczególnie w przy-
padku uwzględnienia ofiar ciężko rannych, spowodowane 
zwiększonym natężeniem ruchu, szczególnie na jezdniach 
głównych i wymuszaniem pierwszeństwa przez kierow-
ców pojazdów wjeżdżających z dróg podporządkowa-
nych, zbyt małym udziałem bezpiecznych skrzyżowań.

Miejsca i okoliczności występowania  
poważnych wypadków
Drogi krajowe (26% ofiar) i skrzyżowania (24% ofiar), 
przejścia dla pieszych (12%) i twarde otoczenia drogi 
(10%) to miejsca, na których występuje największą liczba 
ofiar śmiertelnych i ciężko rannych LZCR (rys. 5a). Jazda 
z niebezpieczną prędkością (11%), zmarli w wyniku odnie-
sionych obrażeń w ciągu 30 dni (6%) oraz jazda pod wpły-
wem alkoholu (4%) to najczęstsze okoliczności poważnych 
wypadków. Biorąc pod uwagę miary ryzyka unormowane-
go w stosunku do liczby mieszkańców, największe zagroże-
nia bycia ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną w wypadkach 
drogowych występują w województwie warmińsko-mazur-
skim w przypadku jazdy z niebezpieczną prędkością i jazdy 
pod wpływem alkoholu [15].

W latach 2012–2017 (rys. 5b) w okresie realizacji 
Narodowego Programu BRD liczba ofiar śmiertelnych i cięż-
ko rannych w poważnych wypadkach drogowych:

•	 zmniejszyła się w przypadku: jazdy pod wpływem al-
koholu (aż o 48%), jazdy z niebezpieczną prędkością 
(o 26%), twardego otoczenia drogi (o 20%), dróg 
krajowych (o 18%), skrzyżowań (o 11%), 

•	 zwiększyła się w przypadku przejść dla pieszych (o 9%).

Rys. 4a. Wykresy liczby ofiar poważnych wypadków drogowych w Polsce w 2017 roku z po-
działem na rodzaje ofiar zdarzeń drogowych 
Źródło: opracowanie własne 

Rys. 4b. Wykresy zmian liczby ofiar poważnych wypadków drogowych w Polsce w latach 
2010–2017 roku z podziałem na rodzaje ofiar zdarzeń drogowych 
Źródło: opracowanie własne 

Rys. 5a. Wykresy liczby ofiar poważnych wypadków drogowych w Polsce w 2017 roku z po-
działem na okoliczności zdarzeń drogowych 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5b. Wykresy liczby ofiar poważnych wypadków drogowych w Polsce w latach 
2010–2017 roku z podziałem na okoliczności zdarzeń drogowych 

Źródło: opracowanie własne 
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W podsumowaniu przedstawione analizy wskazują, że 
na polskich drogach: 
1) poważne wypadki występują najczęściej na drogach kra-

jowych, na skrzyżowaniach dróg i ulic oraz na przej-
ściach dla pieszych przez drogi;

2) istotnymi czynnikami przyczyniającymi się do powsta-
nia poważnych wypadków drogowych są: jazda z nie-
bezpieczna prędkością i jazda pod wpływem alkoholu.

Kierunki niezbędnych działań w zakresie brd  
w następnej dekadzie
Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne
Uwarunkowania wewnętrzne. Przeprowadzone analizy au-
torów i zespołu oceniającego realizacje NPBRD 2020 [6] 
wskazują, że:
1) zagrożona jest realizacja celów głównego i strategicz-

nych Narodowego Programu BRD 2020;
2) nadal grupami szczególnie wysokiego ryzyka śmierci 

lub poważnych obrażeń w wypadku drogowym w Polsce 
są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego: piesi, ro-
werzyści i młodzi kierowcy;

3) podstawowymi problemami brd w Polsce pozostają:
a)  niska jakość części infrastruktury drogowej (konflik-

towe skrzyżowania, brak rozdzielenia jezdni, przej-
ścia dla pieszych),

b)  brak efektywnego systemu zarządzania prędkością 
(ograniczenie systemu automatycznego nadzoru),

c)  stosunkowo niska kultura bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (brak woli politycznej dla realizacji nie-
popularnych, ale koniecznych działań poprawiają-
cych stan bezpieczeństwa; apetyt na ryzyko jazdy 
z nadmierną, niebezpieczną prędkością).

Uwarunkowania zewnętrzne. Pomimo że UE jest świato-
wym liderem w bezpieczeństwie ruchu drogowego, to od 
2013 roku obserwuje się stagnację (na poziomie 25,5–26,0 
tysięcy ofiar śmiertelnych) w procesie poprawy i tym samym 
problem z realizacją celu głównego (16, 5 tysiąca ofiar śmier-
telnych w 2020 roku) IV Programu Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego UE. Ponadto rocznie na drogach na obszarze UE 
około 135 tysięcy osób zostaje ciężko rannych (zgodnie z sza-
cunkami Komisji Europejskiej opartymi na standardowej 
definicji poważnego obrażenia MAIS 3+). Wypadki drogo-
we powodują ogromne koszty dla społeczeństwa, przepro-
wadzone badania wskazują, że zapobieganie wszystkim zgło-
szonym wypadkom i kolizjom w UE wymagało nakładów 
około 270 miliardów euro w 2015 roku, czyli prawie dwa 
razy więcej niż roczny budżet UE [4].

Uznaje się, że ten stan rzeczy wynika z wielu uwarunko-
wań, do których należą między innymi:

•	 brak silnego politycznego zaangażowania na pozio-
mie UE przełożył się na brak zaangażowania w dzia-
łania ukierunkowane na zapobieganie wypadkom na 
poziomie przywódzctwa poszczególnych krajów 
członkowskich;

•	 brak wyraźnych działań na poziomie UE jak np.: 
brak aktualizacji, wdrożenie minimalnych standar-

dów bezpieczeństwa pojazdów w UE, opóźniona re-
alizacja planów zmian unijnych zasad zarządzania 
bezpieczeństwem infrastruktury drogowej;

•	 brak zaangażowania przywództwa i instytucji cen-
tralnych w wielu krajach członkowskich UE przyczy-
nił się do spadku egzekwowania przepisów przez poli-
cję, braku inwestycji w bezpieczniejszą infra stru kturę, 
ograniczenie działań w zakresie automatycznego nad-
zoru nad prędkością, zmniejszeniem nadzoru nad 
prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu.

ETCS postuluje [4], aby Komisja Europejska wykorzy-
stała dynamikę i silną wolę polityczną wyrażoną przez unij-
nych ministrów transportu w Deklaracji z Valletty w spra-
wie bezpieczeństwa na drogach [25] i przedstawiła nowy, 
V program bezpieczeństwa ruchu drogowego UE na lata 
2021–2030. W nowym 10-letnim programie należy:
a) kierować się długoterminową Wizją Zero [2] i wdraża-

niem koncepcji Bezpiecznego Systemu;
b) przyjąć cel główny programu, zgodny z Deklaracją 

z Valletty [24], aby zmniejszyć zarówno liczbę ofiar 
śmiertelnych, jak i ciężko rannych o 50% między rokiem 
2020 a 2030;

c) przyjąć środki umożliwiajace realizacje priorytetowych 
kierunków działań obejmujących:
•	 niechronionych uczestników ruchu (pieszych, rowe-

rzystów i motorowerzystów),
•	 bezpieczeństwo i automatyzację pojazdów (standardy 

bezpieczenstwa, pojazdy autonomiczne i automaty-
zacja, pogłębione badania wypadków),

•	 nadzór nad ruchem drogowym (nadzór nad niebez-
piecznymi zachowaniami uczestników ruchu: jazda 
z niebezpieczną prędkością, jazda pod wpływem alko-
holu i innych używek, stosowanie pasów i innych 
środków brd),

•	 budowę i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury dro-
gowej (przyjęcie i wdrożenie zmodyfikowanej Dyrek-
tywy 2008/96/WE dotyczącej zarządzania bezpie-
czeństwem infrastruktury drogowej, rozwój stref ruchu 
uspokojonego), 

•	 zajęcie się wypadkami poważnymi i pomocą powy-
padkową (przyjęcie wspólnej definicji wypadku po-
ważnego, utworzenie baz danych wypadków poważ-
nych, rozwój systemów pomocy powypadkowej),

•	 kontrolę zdolności do kierowania pojazdami (zapobiega-
nie prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu 
i używek, z używaniem telefonów, w stanie zmęczenia),

•	 rozwój bezpiecznej mobilności dla młodych (poprawa 
bezpieczeństwa dzieci, młodych uczestników ruchu 
drogowego),

•	 edukacja i szkolenia uczestników ruchu,
•	 ograniczanie wypadków drogowych w podróżach zwią-

zanych z pracą.
 
Zarówno UE, jak i wiele innych krajów zaadaptowało 

Wizje Zero jako dalekosiężną strategię działania. Podsta-
wowym założeniem Wizji Zero w transporcie drogowym 
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jest to, że poważne wypadki drogowe (z ofiarami śmiertel-
nymi lub ciężko rannymi) są nie do przyjęcia, a celem dale-
kosiężnym jest zmniejszenie ich liczby do zera. Z prac auto-
rów tej wizji [13] wynika, że Wizja Zero jest:

•	 filozofią planowania bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go, w której zakłada się, że nikt nie powinien ginąć 
lub być poważnie rannym w czasie korzystania z sys-
temu transportu drogowego; 

•	 długoterminową strategią działania, polegającą na 
przekształcaniu systemu transportu drogowego, 
umożliwiającą zmianę stopnia odpowiedzialności 
użytko wników dróg oraz pojazd (w tym przemysł 
motoryzacyjny) i drogę wraz z jej otoczeniem (plani-
stów, projektantów i system utrzymania drogi; sys-
tem nadzoru nad ruchem, system ratownictwa dro-
gowego i opieki zdrowotnej, rząd, parlament itp.). 

 
To podejście, w którym stwierdzono, że nic nie jest 

ważniejsze nad życie ludzkie, stawia bezpieczeństwo ru-
chu drogowego przed innymi kryteriami oceny funkcjono-
wania systemu transportu drogowego, takimi jak mobil-
ność, ekonomia, środowisko. Poszukiwania rozwiązania 
konfliktu między mobilnością i bezpieczeństwem pobudzi-
ło wiele innowacji i zwiększenie nakładów na rozwój bez-
piecznego systemu transportu drogowego. Poszukiwania 
idą w kierunku zwiększenia roli systemu nadzoru nad pręd-
kością czy zastosowania urządzeń ITS [26]. 

Mimo występujących wątpliwości wiele krajów, takich 
jak: Norwegia [3], Australia [26], Szwajcaria [22], Islandia 
[23] zaadaptowało przyjętą w Szwecji nową ideę poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ostatnich latach 
w Stanach Zjednoczonych zauważyć można masowe zainte-
resowanie Wizją Zero [1], w wyniku którego kilkadziesiąt 
stanów i wiele dużych miast amerykańskich zmierza do wy-
eliminowania wypadków śmiertelnych i, w niektórych przy-
padkach, poważnych urazów związanych z ruchem drogo-
wym, w ciągu najbliższych dziesięciu lat wdrażając idee za-
warte w Wizji Zero [5].

Możliwe scenariusze działań do roku 2030
Na bazie własnych metod długoterminowego prognozowania 
liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych [8], [9], [10], 
[11], [12] i modeli prognostycznych wykonano prognozę licz-
by ofiar śmiertelnych dla czterech scenariuszy rozwoju syste-
mu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce do 2030 roku: 
S1 – scenariusz optymistyczny, S2 – umiarkowany, S3- zacho-
wawczy, S4 – pesymistyczny. We wszystkich scenariuszach za-
łożono tę samą liczbę mieszkańców, przy założeniu średniego 
tempa zmniejszania WZP = 0,1% na rok (obliczonego dla lat 
2000–2017). Za bazowy do analizowanych scenariuszy przy-
jęto rok 2017, w którym na polskich drogach zginęło 2831 
osób, a wskaźnik śmiertelności w odniesieniu do demografii 
RFR = 75 ofiar śmiertelnych/ 1 mln mieszkańców. Punktem 
wyjścia do prognoz na potrzeby programu na lata 2021–2030 
jest liczba ofiar śmiertelnych w 2020 roku od F1 = 1800 do F4 
= 3000 ofiar śmiertelnych (przy zakładanym celu Programu 
Narodowego – F = 2000 ofiar śmiertelnych).

Podstawowe założenia w poszczególnych scenariuszach 
opisano poniżej.
Scenariusz S1 – optymistyczny:
a) zwiększone tempo rozwoju ekonomicznego kraju, tj. wzrost 

PKB powyżej 5% rocznie, co może wiązać się ze zwiększe-
niem nakładów na rozwój sieci nowoczesnych i bezpiecz-
nych dróg oraz modernizację dróg samorządowych (z obo-
wiązkowym stosowaniem standardów brd), nakładów na 
służbę zdrowia i ratownictwo na drogach itp.; 

b) silna polityka transportowa w odniesieniu do bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, wzmocnienie pozycji lidera 
i wzmocnienie roli instytucji zajmujących się brd, utrzy-
manie tempa budowy dróg ekspresowych i innych dróg 
o wysokich standardach brd, modernizacja dróg samorzą-
dowych (z obowiązkowym stosowaniem standardów 
brd), zdecydowane wdrożenie działań objętych zmodyfi-
kowaną dyrektywą dotyczącą zarządzania bezpieczeń-
stwem infrastruktury drogowej, utrzymanie i rozwój 
działania systemu nadzoru nad ruchem drogowym 
(zwiększona liczba fotoradarów i odcinków z automatycz-
nym nadzorem nad prędkością, FV1 >1000), nowe sys-
temy zarządzania ruchem drogowym (w tym rozwój sys-
temu krajowego, systemów regionalnych i miejskich).

Scenariusz S2 – umiarkowany:
a) dalszy rozwój ekonomiczny kraju, tj. wzrost PKB około 

4% rocznie, co może wiązać się z utrzymaniem dotych-
czasowych lub zwiększeniem nakładów na rozwój sieci 
nowoczesnych i bezpiecznych dróg, nakładów na służbę 
zdrowia i ratownictwo drogowe itp.; 

b) odpowiedzialna polityka transportowa w odniesieniu do 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, umocnienie pozycji li-
dera i wzmocnienie roli instytucji zajmujących się brd, 
utrzymanie tempa budowy dróg ekspresowych i innych 
dróg o wysokich standardach brd, wdrażanie działań obję-
tych zmodyfikowaną dyrektywą dotyczącą zarządzania 
bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, utrzymanie 
i rozwój działania systemu nadzoru nad ruchem drogowym 
(nieco zwiększona liczba fotoradarów i odcinków z auto-
matycznym nadzorem nad prędkością, FV2 < 1000).

Scenariusz S3 – stagnacji:
a) powolny rozwój ekonomiczny kraju, tj. wzrost PKB po-

niżej 3% rocznie, co może wiązać się z ograniczeniem 
wzrostu nakładów na rozwój sieci nowoczesnych i bez-
piecznych dróg, zmniejszeniem nakładów na służbę 
zdrowia, ratownictwo drogowe itp.; 

b) słaba polityka transportowa w odniesieniu do bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, brak lidera i ograniczenie roli in-
stytucji zajmujących się brd, zmniejszenie tempa budowy 
dróg ekspresowych i innych dróg o wysokich standardach 
brd, opóźnione lub ograniczone wdrażanie działań obję-
tych zmodyfikowaną dyrektywą dotyczącą zarządzania 
bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, ograniczenie 
działania systemu nadzoru nad ruchem drogowym (w tym 
ograniczona liczba fotoradarów i odcinków z automatycz-
nym nadzorem nad prędkością, FV3 <750). 
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Scenariusz S4 – pesymistyczny:
a) powolny rozwój ekonomiczny kraju, tj. wzrost PKB po-

niżej 2% rocznie, co może wiązać się ze zmniejszeniem 
nakładów na rozwój sieci nowoczesnych i bezpiecznych 
dróg, zmniejszeniem nakładów na służbę zdrowia, ra-
townictwo drogowe itp.;

b) słaba polityka transportowa w odniesieniu do bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, brak lidera i ograniczenie 
roli instytucji zajmujących się brd, zmniejszenie tempa 
budowy dróg ekspresowych i innych dróg o wysokich 
standardach brd, brak wdrażania działań objętych zmo-
dyfikowaną dyrektywą dotyczącą zarządzania bezpie-
czeństwem infrastruktury drogowej, ograniczenie dzia-
łania systemu nadzoru nad ruchem drogowym (w tym 
ograniczona liczba fotoradarów i odcinków z automa-
tycznym nadzorem nad prędkością, FV4 <500).

Dla wyżej przedstawionych założeń w zakresie rozwoju 
ekonomicznego i polityki transportowej należy spodziewać 
się następujących rezultatów w zakresie bezpieczeństwa ru-
chu drogowego:

Scenariusz S1 – optymistyczny – prezentuje efekt zastoso-
wania zwiększonego zakresu działań prowadzonych na rzecz 
brd, co może spowodować utrzymanie dość dużego tempa 
zmian, tj. około 170 ofiar śmiertelnych w ciągu roku. Liczba 
ofiar śmiertelnych w roku 2030 może się zmniejszyć do  
F= 630 ofiar śmiertelnych, a wskaźnik RFR = 17 ofiar śmier-
telnych /1 mln mk może być zbliżony do poziomu tego 
wskaźnika przewidywanego w tym czasie w Szwecji, Holandii 
i Wielkiej Brytanii. Efekt realizacji programu, liczony jako 
procent zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych w ciągu prze-
widywanych 10 lat realizacji programu (2020 –2030), może 
wynieść 66%. Jest to bardzo skuteczny scenariusz działań, 
bo jego realizacja spowoduje, że w ciągu 13 lat na polskich 
drogach w wypadkach drogowych może zginąć 16,8 tysięcy 
osób, a 20,1 tysiąca można by uratować – w porównaniu do 
opcji „nie robić nic nowego”.

Scenariusz S2 – umiarkowany – stanowi kontynuację 
i wzmocnienie wielu dotychczasowych działań na rzecz brd, 

co może spowodować utrzymanie dość dużego tempa zmian, 
tj. około 130 ofiar śmiertelnych w ciągu roku. Liczba ofiar 
śmiertelnych w roku 2030 może się zmniejszyć do F= 1125, 
a wskaźnik RFR = 30 ofiar śmiertelnych / 1 mln mk będzie 
zbliżony do obecnego poziomu tego wskaźnika w Szwecji, 
Holandii i Wielkiej Brytanii. Efekt realizacji programu, li-
czony jako procent zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych 
w ciągu przewidywanych 10 lat realizacji programu (2020–
2030), może wynieść 50%. Jest to dość skuteczny scenariusz 
działań, bo jego realizacja spowoduje, że w ciągu 13 lat na 
polskich drogach w wypadkach drogowych może zginąć 
22,9` tysiąca osób, a 13,9 tysiąca można będzie uratować 
w porównaniu do opcji „nie robić nic nowego”.

Scenariusz S3 – stagnacji – stanowi ostrzeżenie przed 
zmniejszeniem zakresu realizacji działań na rzecz brd, gdyż 
średnie tempo zmniejszania liczby ofiar śmiertelnych wynie-
sie około 45 ofiar w ciągu roku. Liczba ofiar śmiertelnych 
w roku 2030 zmniejsza się do F= 1650, a wskaźnik RFR = 
40 ofiar śmiertelnych /1 mln mk. Efekt realizacji programu, 
liczony jako procent zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych 
w ciągu przewidywanych 10 lat realizacji programu (2020 
–2030), może wynieść zaledwie 42%. Jest to jednak zbyt 
mało, bo realizacja tego scenariusza spowoduje, że w ciągu 
13 lat na polskich drogach w wypadkach drogowych może 
zginąć 30,8 tysiąca osób, a tylko 6,0 tysięcy można będzie 
uratować w porównaniu do opcji „nie robić nic nowego”.

Scenariusz S4 – pesymistyczny – stanowi ostrzeżenie 
przed zmniejszeniem zakresu realizacji działań na rzecz brd, 
gdyż średnie tempo zmniejszania liczby ofiar śmiertelnych 
w ciągu roku wyniesie około 45. Liczba ofiar śmiertelnych 
w roku 2030 wyniesie F= 2120, a wskaźnik RFR = 56,5 
ofiar śmiertelnych / 1 mln mk. Efekt realizacji programu, 
liczony jako procent zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych 
w ciągu przewidywanych 10 lat realizacji programu (2020 
–2030), może wynieść zaledwie 29%. Jest to jednak zbyt 
mało, bo realizacja tego scenariusza spowoduje, że w ciągu 
13 lat na polskich drogach w wypadkach drogowych może 
zginąć 36,5 tysiąca osób, a tylko 3,1 tysiąca można będzie 
uratować w porównaniu do opcji „nie robić nic nowego”.

Biorąc pod uwagę historię dotychczasowych działań na 
rzecz brd, najbardziej prawdopodobnym wydaje się realizacja 
działań według scenariusza stagnacji S3. Niestety, scenariusz 
ten nie zapewni realizacji celu strategicznego UE do 2030 
roku (zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i liczby ofiar 
ciężko rannych o 50%), zatem konieczne będzie zastosowa-
nie dodatkowych działań, aby osiągnąć cele strategiczne. 

Przeprowadzona analiza dotyczyła tylko wpływu analizo-
wanych scenariuszy działań na rzecz brd na zmianę liczby 
ofiar śmiertelnych. Podobną analizę należy wykonać, badając 
wpływ tych działań na zmianę liczby ofiar ciężko rannych. 

Biorąc pod uwagę założenia V Programu BRD Unii 
Europejskiej na lata 2021–2030 oraz przeprowadzone ana-
lizy i prognozy zmian ofiar poważnych wypadków drogo-
wych w Polsce, proponuje się wstępnie przyjąć następujące 
cele główne Krajowego Programu BRD na lata 2021– 
2030: zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych do 1200, 
a liczby ofiar ciężko rannych do 5500 w roku 2030.

Rys. 6. Prognozy liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych do roku 2030 w Polsce 
dla różnych scenariuszy działań na rzecz brd 
Źródło: opracowanie własne
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Działania wspierające realizację Wizji Zero
Efektywność działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego jest wypadkową wielu czynników. Aktualny stan 
wiedzy naukowej oraz doświadczenia państw o najniższym 
poziomie zagrożenia wskazują, że optymalny efekt jest 
możliwy do osiągnięcia poprzez zastosowanie tzw. podejścia 
systemowego. Podstawowe zasady takiego podejścia wska-
zują na kluczową rolę precyzyjnie zdefiniowanej filozofii 
działania – opartej o naukowe podstawy, a nie o mity i obie-
gowe opinie. Także programowanie działań w oparciu 
o rzetelną diagnozę, uzupełnione właściwie zarządzanym 
procesem wdrożenia, zwiększa szanse wysokiej skuteczno-
ści prowadzonych działań prewencyjnych [7], [27]. 

Głównymi filarami Wizji Zero są: etyczne zachowania 
uczestników, fakty i badania naukowe, wspólna odpowie-
dzialność. Dochodzenie do zamierzeń Wizji Zero wymaga, 
jak wykazano na Konferencji w Sztokholmie w roku 2017 
poświęconej wdrażaniu Wizji Zero na świecie [25], zastoso-
wania nowych idei, nowych technologii i systemów zarzą-
dzania uwzględniających: zachowania człowieka – użyt-
kownika drogi, nowoczesne pojazdy, bezpieczną infrastruk-
turę drogową, zarządzanie mobilnością, rozwój systemu 
bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Działania nakierowane na zachowania człowieka, 
użytkownika drogi, to przede wszystkim: zastosowanie auto-
matycznego klucza blokującego uruchomienie samochodu 
przez kierowcę pod wpływem alkoholu (alcolock), rozwój auto-
matycznego nadzoru i zarządzania prędkością (fotoradary, sys-
temy adaptacyjnego zarządzania prędkością (Intellligent 
Speed Adaptation ISA – fot. 1), urządzenia ochrony pieszych 
i rowerzystów oraz nowe systemy szkoleń kierowców.

Fot. 1. Przykład urządzenia do nadzoru nad prędkością w Szwecji 
Źródło: [25]

bezpiecznych skrzyżowań (ronda, z sygnalizacją świetlną – 
fot. 2), zastosowanie nowych rodzajów węzłów, stosowanie 
urządzeń bezpieczeństwa (bariery, terminale, wygrodzenia) 
oraz urządzeń dla niechronionych uczestników ruchu (chod-
niki, drogi rowerowe, przejścia dla pieszych), rozwój infra-
struktury przyjaznej autonomicznym i elektrycznym pojaz-
dom, wykorzystanie możliwości stwarzanych przez Inteli-
gentne Systemy Trans portu.

Rys. 7. Przykład komunikowania się pojazdów z urządzeniami zewnętrznymi 
Źródło: [25]

Fot. 2. Przykład bezpiecznego skrzyżowania 
Źródło: [25]

Fot. 3. Przykłady projektów nowej urbanizacji miast 
Źródło: [25]

Działania nakierowane na rozwój nowoczesnych po-
jazdów to przede wszystkim: powszechne stosowanie opon 
zimowych, rozwój urządzeń wspomagających działania kie-
rowcy (utrzymywanie zadanej prędkości i odległości, wykry-
wanie sytuacji konfliktowych – rys. 7), pojazdy autonomicz-
ne, pojazdy elektryczne i hybrydowe, współużytkowanie 
pojazdów, komunikowanie się pojazdów z urządzeniami ze-
wnętrznymi (z innym pojazdem (V2V), z infrastruktura dro-
gową (V2X), z systemem sterowania ruchem (V2C).

Działania nakierowane na rozwój nowoczesnej i bez-
piecznej infrastruktury drogowej to przede wszystkim: 
eliminacja zderzeń czołowych poprzez rozdzielenie jezdni 
(powszechniejsze stosowanie przekrojów dróg typu 2+1, 
2x2), eliminacja zderzeń bocznych poprzez zastosowanie 

Działania nakierowane na rozwój zarządzania mo-
bilnością to przede wszystkim: strefowanie ruchu, rozpo-
wszechnienie stosowania przestrzeni współdzielonej (share 
space), eliminacja ruchu samochodowego z obszarów cen-
tralnych miast (opłaty, transport zbiorowy, transport rowe-
rowy, obwodnice), stosowanie nowych form urbanizacji 
(techno city, eco city – fot. 3). 

Interesujące jest także podejście zaproponowane przez 
Stowarzyszenie Instytutów Badawczych FEHRL w ramach 
projektu europejskiego NR2C, gdzie opracowano wizję 
rozwoju infrastruktury drogowej w Europie do roku 2040 
[18]. Globalna wizja europejskiej infrastruktury do 2040 
roku – NR2C opiera się na czterech kluczowych pojęciach 
przedstawiających dominującą charakterystykę oczekiwań 
społeczeństwa wobec dróg przyszłości: 
1. Niezawodna infrastruktura umożliwiająca optymaliza-

cję niezawodności i dostępności.
2. Zielona infrastruktura (przyjazna dla środowiska), za-

pewniająca zmniejszenie ujemnego wpływu ruchu na 
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środowisko i zrównoważonego wpływu infrastruktury 
społeczeństwo. 

3. Bezpieczna i inteligentna infrastruktura, zapewniające 
optymalizację przepływów ruchu wszystkich kategorii 
użytkowników dróg i bezpieczeństwo pracy na drogach. 

4. Humanistyczna (dla człowieka) infrastruktura, harmo-
nizująca infrastrukturę z możliwościami i oczekiwania-
mi człowieka. 

W przypadku bezpiecznej infrastruktury kluczowe wy-
zwania nakierowane są na:
1. Usprawnienie wytycznych dotyczących bezpiecznego 

projektowania dróg, w tym ustalenie podstawowych 
standardów i przyjęcie zasad projektowania gwarantu-
jących bezpieczeństwo, wygodę i rozpoznawalność in-
frastruktury drogowej (elementy drogi, chodnik, skrzy-
żowania, skrzyżowania), aby zminimalizować błędy 
użytkowników dróg.

2. Opracowanie i stosowanie właściwych i trwałych materia-
łów budowlanych oraz elementów konstrukcyjnych o du-
żej żywotności i niskich wymaganiach utrzymaniowych, 
gwarantujących wysokie bezpieczeństwo i wydajność.

3. Projektowanie i stosowanie konstrukcji i technologii 
utrzymania dróg minimalizujących wpływ na ruch dro-
gowy podczas prowadzenia tych prac.

4. Opracowanie nowych materiałów, technologii i części 
konstrukcyjnych, które będą umożliwiały funkcjonowa-
nie na wyższym poziomie bezpieczeństwa dla użytkow-
ników dróg, takich jak: powierzchnie odbijające światło 
(bezpieczniejsze w nocy); powierzchnie pochłaniające 
ciepło w celu wykorzystania skanowania w podczerwie-
ni (lepsza widoczność w nocy i w przypadku mgły); ko-
lorowe powierzchnie wspierające bezpieczne wirtualne 
pasy dla rowerzystów; bariery bezpieczeństwa „chroniące” 
motocyklistów; miękkie krawężniki chroniące pieszych 
i rowerzystów przed urazami głowy; znaki brajlowskie 
dla bezpiecznego prowadzenia niewidomych.
 
Działania nakierowane na rozwój systemu bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego to przede wszystkim: dostosowanie 
regulacji prawnych do nowych wyzwań, opracowanie 
i wdrażanie miejskich i regionalnych programów brd, 
uwzględnianie działalności organizacji pozarządowych i ru-
chów społecznych (fot. 4).

Podsumowanie i wnioski
Wyżej przedstawione uwarunkowania pozwalają na wy-
ciągnięcie następujących wniosków dotyczących wyzwań 
i kierunków działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego w nadchodzącej dekadzie w Polsce: 
1. Mimo wielu prowadzonych działań realizacja celów 

Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego jest zagrożona, gdyż rezultaty są mniejsze od 
oczekiwanych:
•	 tempo zmniejszania liczby ofiar śmiertelnych jest 

mniejsze od oczekiwanego (przewidywany spadek 
w stosunku do roku 2010 może wynieść 23% zamiast 
przewidywanych 50%),

•	 tempo zmniejszania liczby ofiar ciężko rannych jest 
bardzo małe (przewidywany spadek w stosunku do 
roku 2010 może wynieść zaledwie 3% zamiast 40%).

2. W celu zapewnienia realizacji celów Narodowego 
Programu BRD 2020 oraz wojewódzkich programów 
brd należy: 
•	 podjąć lub zintensyfikować działania na rzecz zmniej-

szenia liczby poważnych wypadków drogowych 
i zmniej szenia liczby ofiar śmiertelnych i ciężko ran-
nych w skutek tych wypadków,

•	 przeprowadzić oceny realizacji Narodowego Progra-
mu BRD 2020 (Interim raport) oraz programów wo-
jewódzkich, które będą stanowiły także diagnozę do 
przygotowania nowych programów brd na lata 
2021–2030.

3. Podjęcie przez Komisję Europejską działań nakierowa-
nych na zmniejszenie liczby ofiar ciężko rannych, któ-
rych jest ok. dziesięciokrotnie więcej niż ofiar śmiertel-
nych, jest właściwym rozwiązaniem. Jednakże brak 
informacji o poważnych wypadkach i ofiarach ciężko 
rannych w corocznych raportach policyjnych dotyczą-
cych bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzonych 
analizach i ocenach stanu brd na sieci dróg powoduje, 
że problem ten jest niezauważalny przez zarządców 
dróg, polityków, media, a co za tym idzie także społe-
czeństwo.

4. W celu zwiększenia informacji i umożliwienia dostępu 
do danych o wypadkach poważnych i ofiarach ciężko 
rannych tych wypadków na drogach w Polsce należy:
•	 przyjąć powszechnie stosowaną w Europie definicję ofia-

ry ciężko rannej (klasyfikacja MAIS), co umożliwi po-
równywanie poziomu brd w Polsce z innymi krajami,

•	 usprawnić system zbierania i gromadzenia danych 
o poważnych wypadkach drogowych, 

•	 wprowadzić w policyjnych raportach rozdział obej-
mujący analizę i ocenę poważnych wypadków i ofiar 
ciężko rannych,

•	 systematycznie prowadzić szacowanie kosztów wy-
padków, niezbędne do stosowania miar ekonomicz-
nych do szacowania strat ponoszonych w wypadkach 
drogowych i publikować wyniki tych szacunków,

•	 prowadzić szczegółowe badania poważnych wypad-
ków drogowych umożliwiających poznanie mecha-
nizmów ich powstawania, gdyż strategie polityczne 

Fot. 4. Przykłady działania organizacji pozarządowych w USA 
Źródło: [25]
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i działania zmierzające do ograniczenia liczby po-
ważnych obrażeń muszą być wsparte dowodami na-
ukowymi, 

•	 opracować (na podstawie badań i projektów pilotażo-
wych) zestaw dotyczących zapobiegania poważnym 
wypadkom drogowym, poprzez skupienie się na na-
rzędziach i technikach, które mogłyby ograniczyć 
stopień obrażeń, których nie da się uniknąć (chodzi 
tu zarówno o odpowiednie projektowanie pojazdów, 
jak i budowanie odpowiedniej infrastruktury), a tak-
że zmniejszenie ryzyka wystąpienia konsekwencji po-
ważnych wypadków poprzez usprawnienie pierwszej 
pomocy i systemu ratownictwa drogowego.

5. Biorąc pod uwagę założenia V Programu BRD Unii 
Europejskiej na lata 2021–2030 oraz analizy i prognozy 
zmian ofiar poważnych wypadków drogowych w Polsce, 
proponuje się wstępnie przyjąć cele główne Krajowego 
Programu BRD na lata 2021–2030: zmniejszenie liczby 
ofiar śmiertelnych do 1200, a liczby ofiar ciężko ran-
nych do 5500 w roku 2030.

6. W założeniach do Krajowego Programu BRD na lata 
2021–2030 należy podjąć działania uwzględniające:
a)  wymagania zmienianej Dyrektywy WE/2008/96 

dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem infrastruk-
tury drogowej,

b)  działania uwzględniające potrzeby niechronionych 
uczestników ruchu (pieszych, rowerzystów, motoro-
werzystów), seniorów i wykluczonych (o specjalnych 
potrzebach) uczestników ruchu, 

c)  wymagania stawiane przez nowoczesne pojazdy: au-
tonomiczne, elektryczne,

d)  bezpieczną i nowoczesną infrastrukturę drogową: 
przyjazną nowym wyzwaniom,

e)  działania usprawniające zarządzanie mobilnością: 
nowe idee w urbanizacji, ulice dla ludzi, strefowanie 
ruchu,

f)  rozwój systemów zarządzania bezpieczeństwem ru-
chu drogowego: nowe regulacje prawne, wytyczne, 
narzędzia.
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Streszczenie: Celem badania była ocena skutków oraz czynników ma-
jących wpływ na wypadki drogowe w ruchu samochodowym w latach 
2004–2014 w Polsce. Badanie opierało się na analizie danych zawartych 
w raportach Biura Prewencji i Analiz Komendy Ruchu Drogowego Policji, 
Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – GAMBIT 
2005, Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–
2020, Strategii Sprawnego Państwa 2020 r. oraz publikacji obrazujących 
główne problemy bezpieczeństwa drogowego w Polsce. W Polsce wypad-
ki drogowe są pierwszą przyczyną śmierci mężczyzn w wieku do 44 lat. 
Najczęstsze, powtarzające się przyczyny wypadków drogowych to nie-
przestrzeganie zasad ruchu drogowego, niskie umiejętności prowadzenia 
pojazdu połączone ze słabą oceną sytuacji na drodze, brakiem odpowied-
niej infrastruktury drogowej oraz złymi warunkami technicznymi pojaz-
dów. Pomimo różnorodności działań podejmowanych w celu poprawy 
bezpieczeństwa na polskich drogach liczba ofiar śmiertelnych i rannych 
w wypadkach samochodowych jest nadal znaczna, a straty ponoszone 
przez społeczeństwo polskie są wysokie. Konieczne jest kontynuowanie 
wielokierunkowych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na 
drogach w Polsce, skutkujących systematycznym zwiększaniem poziomu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Słowa kluczowe: wypadki drogowe, wskaźniki umieralności, wskaźniki 
urazów.

urazowość w wypadkach drogowych  
w Polsce1,2

Wprowadzenie
Problem wypadkowości na drogach stanowi aktualnie jedno 
z najważniejszych zagadnień polityki zdrowotnej i społecznej 
państw na wszystkich kontynentach. Według WHO (World 
Health Organization) każdego roku na drogach świata ginie 
prawie 1,3 mln osób, a od 20 do 50 mln osób doznaje cięż-
kich obrażeń ciała, które w większości wymagają długotrwa-
łego oraz kosztownego leczenia. Bez podjęcia wysiłków i no-
wych inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego liczba osób zabitych i rannych na skutek 
wypadków drogowych wzrośnie o około 65% w ciągu naj-
bliższych 20 lat. Ponadto WHO przewiduje, że w 2030 roku 
wypadki drogowe staną się piątą główną przyczyną zgonów 
i będą powodem 3,6% wszystkich zgonów na świecie3.

Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oceniany licz-
bą wypadków, a przede wszystkim rozmiarami ich skut-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019. Wkład autorów w publikację: K. Gonie-
wicz 60%, M. Goniewicz 30%, W. Pawłowski 10%.

2 Pracę wykonano w ramach projektu badawczego pt. „Analiza skuteczności inicjatyw 
podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych” (NZ/PM2/17), 
realizowanego w latach 2016–2017, finansowanego ze środków dotacji statutowej uzy-
skanej przez Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

3 Global status report on road safety. Time for action, World Health Organization, 
Department of Violence & Injury Prevention & Disability, Genewa 2009.

ków, kwalifikuje Polskę na jednym z ostatnich – pod tym 
względem – miejsc wśród krajów europejskich. W Polsce 
co czwarty zgon z powodów zewnętrznych jest wynikiem 
wypadku drogowego. W latach 2004–2014 do ponad 60% 
zgonów okołowypadkowych w naszym kraju doszło na 
miejscu wypadku przed dotarciem poszkodowanego do 
szpitala. W Polsce wypadki drogowe są pierwszą przyczyną 
zgonów mężczyzn do 44 roku życia. Jest to trzykrotna nad-
umieralność w stosunku do krajów Europy Zachodniej 

Pomimo różnych działań, które są podejmowane w celu 
poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, liczba ran-
nych i zabitych na skutek wypadków drogowych jest w dal-
szym ciągu bardzo duża, a straty ponoszone przez polskie 
społeczeństwo wysokie.

W latach 2004–2014 na polskich drogach wydarzyło 
się 444 118 wypadków drogowych. Zginęło w nich 52 208 
osób, a 597 191 osób odniosło obrażenia [1]. 

Rok 2010 był ostatnim rokiem realizacji III Euro pejskiego 
Programu Bezpieczeństwa na Drogach na Lata 2001–2010. 
W 2010 roku w Polsce liczba ofiar śmiertelnych wypadków 
drogowych po raz pierwszy spadła poniżej 4000 i był to trze-
ci rok z rzędu, kiedy odnotowano tendencje spadkowe doty-
czące także liczby wypadków i osób w nich poszkodowanych 
[2]. W Polsce w latach 2001–2010 liczba ofiar śmiertelnych 
wypadków drogowych zmniejszyła się o 29%, a liczba wy-
padków i rannych zmniejszyła się o 28% [3,4]. Był to jeden 
z najmniejszych spadków wśród państw członkowskich Unii 
Europejskiej. W Polsce zagrożenie utraty życia w wypadku 
drogowym jest wciąż wysokie w porównaniu z innymi kraja-
mi europejskimi. Jest prawie 3 razy wyższe niż w Holandii 
i 2,5 raza wyższe niż w Szwecji i Wielkiej Brytanii [1,5]. 

Społeczeństwo polskie nie jest świadome rzeczywistych 
strat ekonomicznych i społecznych ponoszonych z powodu 
wypadków na drogach. Eksperci Banku Światowego szacują, 
że roczny koszt śmiertelnych wypadków w Polsce to prawie 11 
mld zł, a koszt wszystkich następstw wypadków drogowych 
to od 27 do 34 mld zł. To kwota równa około 2% PKB Polski4 

W latach 2004–2014 najwięcej wypadków drogowych 
wydarzyło się w październiku, lipcu i sierpniu. Duża liczba wy-
padków w miesiącach letnich oraz jesiennych związana jest ze 
zwiększonym natężeniem ruchu w okresie wakacyjnym oraz 
pogorszeniem się warunków atmosferycznych i drogowych 

4 Dokument dotyczący polityki transportowej. W kierunku zrównoważonego roz-
woju transportu lądowego. Report The World Bank Polska Nr 59715–PL. Europa 
i Azja Centralna. 2011.2.
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w okresie jesiennym [1]. W miesiącach tych zarejestrowano 
największą liczbę ofiar śmiertelnych i poszkodowanych w wy-
padkach drogowych. Najmniej wypadków było w styczniu 
i lutym. W miesiącach tych odnotowano także najmniejszą 
liczbę ofiar śmiertelnych i rannych. W styczniu i lutym znacz-
ne zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar związane jest 
przede wszystkim z panującymi w tych miesiącach trudnymi 
warunkami drogowymi (oblodzenie, śnieg) oraz ostrożniej-
szym zachowywaniem się kierujących pojazdami [1]. 

Analizując występowanie wypadków drogowych w za-
leżności od dnia tygodnia, stwierdzono, że ich nasilenie na-
stępowało pod koniec tygodnia, zwłaszcza w piątki. 
Natomiast najwięcej osób zginęło w soboty 

W latach 2004–2014 największe nasilenie wypadków 
drogowych występowało w godzinach 14–19, szczególnie 
między godziną 16 a 18, czyli w okresie wzmożonego natęże-
nia ruchu związanego głównie z powrotami z pracy. Najmniej 
wypadków stwierdzono w godzinach 24–5, ponadto w okre-
sie tym najmniej osób zginęło i zostało rannych. Najwięcej 
osób zginęło na drogach w godzinach 17–21 [1,6,7].

Do większości wypadków drogowych w Polsce w latach 
2004–2014 doszło przy dobrych warunkach atmosferycz-
nych, przy świetle dziennym oraz na suchej nawierzchni dro-
gi. Sprzyjające warunki atmosferyczne powodują obniżenie 
uwagi, skłaniają kierujących pojazdami do niezachowywania 
należytej ostrożności podczas wykonywania manewrów, 
a przede wszystkim zachęcają ich do rozwijania większych 
prędkości. Jak wynika z analizy danych, jazda z nadmierną 
prędkością w przypadku wystąpienia wypadku powoduje 
tragiczniejsze skutki [1]. W takich wypadkach więcej osób 
ginie lub zostaje ciężko rannych, np. w 2013 roku w wyniku 
niedostosowania prędkości do warunków ruchu przez kieru-
jących pojazdami wydarzyło się 8276 wypadków (28,2% 
ogółu), zginęło w nich 966 osób (42,6% ogółu), rannych zo-
stało 11 344 osób (30,2% ogółu). Podobny wpływ na wystę-
powanie wypadków drogowych ma oświetlenie [8]. W oma-
wianym okresie większość wypadków (prawie 70%) wyda-
rzyła się w ciągu dnia, ale w warunkach nocnych zginęło 
w nich najwięcej osób, np. w 2014 roku w co czwartym wy-
padku, który wydarzył się w porze nocnej, zginął człowiek, 
a w porze dziennej – w co trzynastym wypadku [1].

W latach 2004–2014 najwięcej wypadków wydarzyło się 
na suchej nawierzchni (64%). 28% stanowiły wypadki na dro-
dze mokrej. Do 7% zdarzeń doszło na drodze oblodzonej lub 
ośnieżonej, natomiast 1% wypadków wydarzył się na drogach 
zanieczyszczonych (błoto, olej, liście) [1]. Na podstawie badań 
przeprowadzonych w Instytucie Trans portu Samochodowego 
stwierdzono, że przy prędkości 50 km/godzinę droga hamo-
wania pojazdu na suchej nawierzchni wynosi, w zależności od 
siły hamowania, od 28 do 33 metrów, a przy prędkości 60 km/
godzinę od 36,5 do 44,5 metra. Przy nawierzchni śliskiej drogi 
hamowania są jeszcze dłuższe [9]. Gdy nawierzchnia drogi jest 
pokryta szczelną warstwą śniegu, przyczepność kół do jezdni 
w znacznym stopniu maleje, a niemal całkiem zanika w przy-
padku gołoledzi. Z przeprowadzonych testów wynika, że dro-
ga ośnieżona wydłuża drogę hamowania prawie dwukrotnie, 
a oblodzona ponad czterokrotnie [8,9].

Z analizy danych dotyczących obszaru występowania 
wypadków drogowych wynika, że chociaż do większości 
z nich doszło na obszarze zabudowanym (71,7% wypad-
ków), to w wyniku wypadków mających miejsce w obsza-
rze niezabudowanym (28,3% wypadków) zginęło więcej 
osób. Przede wszystkim jest to następstwem rozwijania 
przez kierujących pojazdami na obszarach niezabudowa-
nych dużych prędkości oraz późniejszym docieraniem na 
miejsce wypadku służb ratowniczych [1].

W latach 2004–2014 najwięcej (prawie 60%) wypad-
ków drogowych odnotowano na prostych odcinkach dróg. 
W ich wyniku zginęło i odniosło obrażenia najwięcej osób. 
Kolejne szczególnie niebezpieczne miejsca według geome-
trii drogi to skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem prze-
jazdu (ponad 20% wypadków) oraz niebezpieczne zakręty 
i łuki drogi (około 10% wypadków) [1].

Miejsca występowania wypadków w latach 2004–2014 
to jezdnia (prawie 80% wypadków), przejście dla pieszych 
(ponad 9% wypadków), pobocze (około 4% wypadków). 
Pozostałe wypadki wydarzyły się w następujących miej-
scach: skarpa, rów, chodnik, droga dla pieszych, wyjazd 
z posesji, parking, plac, przystanek komunikacji publicz-
nej, przejazd tramwajowy, droga dla rowerów, przejazd ko-
lejowy, most, wiadukt, estakada, tunel [1].

W latach 2004–2014 zdecydowana większość wypad-
ków miała miejsce na drogach jednojezdniowych, dwukie-
runkowych. Zdarzenia te stanowiły ponad 82% wszyst-
kich wypadków, zginęło w nich najwięcej osób (prawie 
90% ogółu zabitych) i zostało rannych ponad 84% osób. 
Koncen tracja większości wypadków na prostych odcin-
kach dróg jednojezdniowych, dwukierunkowych oraz po-
wiązanie tego z najczęstszymi przyczynami wypadków po-
wodowanych przez kierujących, czyli niedostosowanie 
prędkości do warunków ruchu oraz nieprawidłowe wyko-
nywanie manewrów, świadczy o niedostosowaniu infra-
struktury drogowej w Polsce do wzrastającego natężenia 
ruchu [1]. Sieć drogowa w Polsce ma wiele mankamentów, 
które w sposób ewidentny przyczyniają się do błędnych 
decyzji kierowców.

Dominującym rodzajem wypadków drogowych w Polsce 
są od lat „zderzenia się pojazdów w ruchu”, czyli zderzenie 
czołowe, boczne i tylne. Stanowiły one 51,4% ogólnej liczby 
wypadków. Następnym, najczęściej występującym rodzajem 
wypadku w latach 2004–2014 w Polsce było „najechanie na 
pieszego”. Stanowiły one 51,4% ogólnej liczby wypadków. 
Inne rodzaje wypadków to najechanie na drzewo, słup, inny 
obiekt drogowy, unieruchomiony pojazd, dziurę, wybój, 
garb, zwierzę oraz wywrócenie się pojazdu [1]. 

Od wielu lat najwięcej ofiar śmiertelnych (ponad 30% 
ogółu zabitych) stwierdza się w następstwie „najechanie na 
pieszego”. Ten rodzaj wypadku negatywnie wyróżnia nasz 
kraj nie tylko w UE, ale także na świecie. Następne rodzaje 
wypadków o dużej śmiertelności to w kolejności: zderzenia 
czołowe, zderzenia boczne oraz najechanie na przeszkodę 
(drzewo, słup) zlokalizowaną zbyt blisko krawędzi jezd-
ni [1]. Wypadki te wynikają między innymi z nieodpo-
wiedniej infrastruktury drogowej w Polsce [10].
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Do większości wypadków drogowych w Polsce w latach 
2004–2014 doszło z winy kierującego pojazdem (79,1%), 
pozostałe powstały z winy pieszego (14,7%), pasażera 
(0,2%), ze współwiny uczestników ruchu drogowego 
(0,9%) oraz z innych przyczyn (5,10%) [1]. 

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowa-
nych przez kierujących pojazdami w Polsce w latach 2004–
2014 to: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, 
nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe 
zachowanie wobec pieszego (nieprawidłowe przejeżdżanie 
przejść dla pieszych oraz nieustąpienie pierwszeństwa pie-
szemu), niezachowanie bezpiecznej odległości między po-
jazdami, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieprawidłowe 
skręcanie, jazda po niewłaściwej stronie drogi, nieprawidło-
we omijanie, nieprawidłowe cofanie, nieprawidłowa zmiana 
pasa ruchu, zmęczenie, zaśnięcie [1,10].

W Polsce powszechnie obserwuje się skłonność kierow-
ców do lekceważenia istniejących ograniczeń prędkości. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że przeciętnie 45% kie-
rowców przekracza dozwolone limity prędkości, a na dro-
gach krajowych wskaźniki te są jeszcze wyższe i wynoszą: na 
obszarach zamiejskich – 62% kierowców, na przejściach dróg 
tranzytowych przez małe miasta i miejscowości – 84% kie-
rowców, na obszarach miejskich – 48% kierowców. Udziały 
te należą do najwyższych w krajach Unii Europejskiej [1,11]. 
Z danych policyjnych wynika, że w naszym kraju w latach 
2004–2014 prawie 25% wypadków związana była z nad-
mierną prędkością albo z prędkością niedostosowaną do wa-
runków drogowych. Wypadki, w których kierowcy jechali 
z nadmierną prędkością, to przeważnie wypadki ciężkie, po-
łączone z licznymi ofiarami śmiertelnymi (około 30% ogółu 
ofiar śmiertelnych) [1].

Analizując płeć kierowców, stwierdzono, że w latach 
2004–2014 najczęściej sprawcami wypadków drogowych 
byli mężczyźni 82%. Z winy kobiet doszło do 16% wypad-
ków. W przypadku 2% wypadków brak danych co do 
sprawstwa [1].

W latach 2004–2014 największą liczbę sprawców wśród 
kierujących pojazdami stwierdzono w przedziale wiekowym 
25–39 lat. Dużą liczbę wypadków (około 25% wypadków 
powstałych z winy kierujących) spowodowali młodzi kierują-
cy w wieku 18–24 lat. Przyczyną ponad 40% wypadków, do 
których doszło z ich winy, było niedostosowanie prędkości do 
warunków ruchu, a o ciężkości tych zdarzeń świadczy prawie 
60% zabitych spośród ofiar śmiertelnych zdarzeń spowodo-
wanych przez tę grupę wiekową. 

Zagrożenie niechronionych użytkowników dróg (pie-
szych, rowerzystów, motorowerzystów) występuje we wszyst-
kich krajach, jednak w Polsce zjawisko to przybrało wyjątko-
wo niepokojące rozmiary. Na polskich drogach średnio co 24 
minuty jedna osoba piesza traci życie lub zdrowie. Najechania 
na pieszych w naszym kraju stanowią prawie 40% wszystkich 
wypadków drogowych. Tymczasem w innych krajach Unii 
Europejskiej tego typu wypadki stanowią 8–19% ogółu zda-
rzeń. W wypadkach drogowych ginie w Polsce corocznie po-
nad 2 tysiące pieszych i jest to ponad jedna czwarta wszyst-
kich śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych w Unii 

Europejskiej (około 8 tysięcy ofiar rocznie). Co czwarty pieszy 
zabity na europejskich drogach to Polak [9,12,13].

W latach 2004–2014 prawie co piąty wypadek drogowy 
w Polsce był powodowany przez osobę nietrzeźwą. Biorąc 
pod uwagę liczbę nietrzeźwych sprawców, w odniesieniu do 
kategorii uczestników ruchu drogowego zauważono spadek 
liczby zdarzeń powodowanych przez nietrzeźwe osoby pie-
sze, a wzrost w kategorii kierujących pojazdami. W omawia-
nym okresie najliczniejszą grupę nietrzeźwych sprawców wy-
padków stanowili kierujący pojazdami. W grupie nietrzeź-
wych kierujący samochodami osobowymi spowodowali 
najwięcej wypadków (ponad 80% wypadków spowodowa-
nych przez nietrzeźwych kierujących) [1,14]. Zdarzenia spo-
wodowane przez nietrzeźwych kierujących pojazdami były to 
przeważnie wypadki ciężkie, połączone z licznymi ofiarami 
śmiertelnymi. Nietrzeźwi użytkownicy dróg powodują około 
10% wypadków, w których jest ponad 12% ofiar śmiertel-
nych. Z analizowanych danych wynika, że liczba osób nie-
trzeźwych w godzinach nocnych – kierowców, pieszych, ro-
werzystów – wzrasta do 50%. W ciągu dnia odsetek nie-
trzeźwych biorących udział w ruchu drogowym wynosi 
ponad 10% [1/Gambit]. Średnie stężenia alkoholu stwier-
dzone we krwi pieszych zabitych w wypadkach są bardzo 
wysokie i sięgają 2,4‰ alkoholu. Stopień nietrzeźwości 
i liczba osób nietrzeźwych wzrasta w dni wolne od pracy. 
Oceny sądowo-lekarskie wykazują znacznie wyższy odsetek 
osób nietrzeźwych, które spowodowały wypadki drogowe, niż 
statystyka GUS i KG Policji [1,15,16]. Najwięcej wypadków 
nietrzeźwi kierujący spowodowali na skutek niedostosowania 
prędkości do warunków ruchu, nieudzielenia pierwszeństwa 
przejazdu oraz jazdy niewłaściwą stroną drogi [1].

Dyskusja
Wypadki drogowe pochłaniają więcej ofiar śmiertelnych niż 
wojny, a miliony ludzi czynią kalekami. Skutki społeczne 
i ekonomiczne tak dużej liczby wypadków drogowych i ich 
następstw prowadzących do śmierci lub niepełnosprawności 
są poważne, większość z nich dotyczy bowiem osób w wieku 
produkcyjnym. Wypadki drogowe są jedną z trzech najczęst-
szych przyczyn śmierci osób w wieku od 5 do 44 lat. Koszty 
wypadków drogowych mają również znaczący wpływ na 
gospodarkę wielu krajów, w szczególności krajów o niskich 
i średnich dochodach, które często walczą z innymi potrze-
bami rozwojowymi. Globalne straty z tytułu wypadków dro-
gowych w tych krajach szacuje się na 518 miliardów USD. 
Koszty wypadków drogowych pochłaniają 1–3% ich pro-
duktu krajowego brutto, a w niektórych przekraczają war-
tość międzynarodowej pomocy [17,18].

Z analizy raportów dotyczących bezpieczeństwa ruchu 
drogowego wynika, że w krajach UE w wyniku systematycz-
nych działań znacznie zmalała liczba ofiar śmiertelnych wy-
padków drogowych. Jednak ciągle jeszcze jedna osoba na 80 
mieszkańców UE jest narażona na utratę życia w wieku poni-
żej 40 lat, a jedna osoba na 3 mieszkańców UE potrzebuje le-
czenia szpitalnego w związku z obrażeniami odniesionymi 
w wypadku drogowym. Codziennie na drogach w Europie 
ginie około 90 osób, co oznacza ponad 30 tys. rocznie [19, 20].
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W lipcu 2010 roku Komisja Europejska przyjęła plany 
zakładające zmniejszenie o połowę w ciągu najbliższych 
dziesięciu lat liczby śmiertelnych ofiar wypadków na dro-
gach Europy. Proponowane inicjatywy ujęto w dokumencie 
„Towards a European road safety area: policy orientations 
on road safety 2011–2020” [20] . 

Do końca tej dekady UE chce ograniczyć liczbę śmier-
telnych ofiar w porównaniu z 2011 rokiem. Podobny plan 
UE miała już w poprzedniej dekadzie, ale nie udało się go 
w pełni wykonać: liczba śmiertelnych ofiar wypadków 
w ciągu tamtych dziesięciu lat zmniejszyła się o dwie piąte. 
Dzięki takiej poprawie bezpieczeństwa na drogach ocalono 
życie około 135 tysięcy osób.

Za tymi wysiłkami UE nie nadążała Polska. W poprzedniej 
dekadzie liczba śmiertelnych ofiar wypadków na naszych dro-
gach zmalała tylko o 29% i gorzej radziły sobie tylko Rumunia, 
Malta i Bułgaria. W 2011 roku odnotowano 109 śmiertelnych 
ofiar wypadków na 1 mln mieszkańców Polski i zajmowaliśmy 
pod tym względem pierwsze miejsce w Unii. Nową dekadę 
zabiegów UE o poprawę bezpieczeństwa drogowego Polska 
zaczęła lepiej. W 2012 roku liczba śmiertelnych ofiar wypad-
ków spadła o 15%, licząc rok do roku. W 2012 roku na 1 mln 
mieszkańców Polski zanotowano 93 śmiertelne ofiary, czyli 
trzecie miejsce w UE, za Litwą i Rumunią. Ten wskaźnik ryzy-
ka drogowego w Polsce jest niemal dwa razy wyższy od śred-
niej UE i trzy razy wyższy niż w Danii, Holandii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii czy na Malcie. Porównując ze sobą statystyki 
drogowe z lat 2004–2014, widać wyraźny spadek liczby wy-
padków, rannych i zabitych, ale wciąż jazda po naszych dro-
gach wiąże się z wielkim ryzykiem.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że główne przyczyny 
wysokiego wskaźnika ciężkości wypadków w Polsce to: niedo-
stosowanie prędkości jazdy przez kierującego pojazdem do wa-
runków ruchu, nieostrożne wejście pieszego na jezdnię przed 
jadący pojazd, stan nietrzeźwości kierujących i pieszych (co 
czwarty kierujący oraz co dziesiąty pieszy, którzy byli sprawca-
mi wypadków, znajdowali się w stanie po spożyciu alkoholu 
lub w stanie nietrzeźwości. Jak wynika z analizowanych da-
nych, o 30% zmalała liczba wypadków spowodowanych przez 
pijanych kierowców). Kolejne przyczyny to: słaba konstrukcja 
samochodów niektórych typów (licznych na polskich dro-
gach), zły stan dróg i brak nowoczesnej infrastruktury drogo-
wej, które nie są adekwatne do aktualnego stopnia rozwoju 
motoryzacji, duża kolizyjność ruchu drogowego wynikająca 
z jego niewłaściwej, często niedbałej organizacji oraz braku se-
gregacji ruchu, brak znajomości zasad udzielania pierwszej po-
mocy wśród uczestników ruchu drogowego, mało skuteczny 
system ratownictwa na drogach [6,7,10,14].

Podsumowanie
W Polsce w latach 2004–2014 odnotowano wyraźny spa-
dek liczby wypadków, rannych i zabitych. Pomimo tego 
poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oceniany liczbą 
wypadków, a przede wszystkim rozmiarami ich skutków, 
kwalifikuje Polskę na jednym z ostatnich – pod tym wzglę-
dem – miejsc wśród krajów europejskich. Do większości 
wypadków drogowych w Polsce w tym okresie doszło z winy 

kierującego pojazdem, a głównymi przyczynami tych wy-
padków były: niedostosowanie prędkości do warunków ru-
chu oraz nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu. W la-
tach 2004–2014 zdecydowana większość wypadków miała 
miejsce na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych. 
Dominującymi rodzajami wypadków drogowych były zde-
rzenia się pojazdów w ruchu i najechanie na pieszego. 

Aby poprawić stan bezpieczeństwa na drogach naszego 
kraju, konieczne jest kontynuowanie wielokierunkowych 
działań mających na celu systematyczne podnoszenie po-
ziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Użytkownicy 
dróg muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego, in-
stytucje odpowiedzialne za ruch drogowy muszą zapewnić 
bezpieczną infrastrukturę drogową, a producenci – kon-
struować bezpieczne pojazdy.
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Badania eksploatacyjne pionowych 
znaków drogowych1,2

Analiza problemu
Środki organizacji ruchu drogowego w postaci oznako-
wania pionowego stosuje się w celu zabezpieczania ruchu 
pojazdów i pieszych oraz informowania i ostrzegania kieru-
jących. Znaki drogowe powinny charakteryzować się nastę-
pującymi cechami użytkowymi i funkcjonalnymi:
• dobrą widocznością w dzień i w nocy,
• jednoznacznością i czytelnością przekazywanej treści,
• trwałością.

Na pogorszenie tych cech podczas eksploatacji znaków 
ma wpływ głównie zmniejszanie się współczynnika odbla-
sku oraz zmiany barwy lica znaku, które powstają w wyni-
ku [1]–[4]:

•	 uszkodzeń mechanicznych powierzchni lica – np. 
uszkodzenia struktury folii odblaskowej po uderzeniu 
kamieniem, pęknięcia powstające w wyniku naprę-
żeń materiału tarczy; 

•	 wpływu promieniowania słonecznego – zmiana barw 
lica znaku w wyniku płowienia pod wpływem oddzia-
ływania promieniowania UV (zmiana barwy materiału 
znacznie utrudnia interpretację wyników pomiarów 
współczynnika odblasku, ponieważ w przy padku 
ciemnych barw ich rozjaśnienie wpływa na zwiększenie 
współczynnika odblasku); 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019. Wkład autorów w publikację: P. Każ-
mierczak 50%, J. Wachnicka 50%.

2 Badania oznakowania pionowego były prowadzone w ramach projektu badawczego 
NCBiR (Krajowe Centrum Badań i Rozwoju) oraz GDDKiA (Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad): Projekt RID 3B „Wpływ czasu i warunków eksploata-
cyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

Streszczenie: Pionowe znaki drogowe są jednym ze środków organiza-
cji ruchu drogowego, służące sprawnemu i bezpiecznemu prowadzeniu 
kierowców, a także pozostałych uczestników ruchu drogowego. Jednak, 
aby spełniać dobrze swoją funkcję informacyjną czy ostrzegawczą, muszą 
posiadać jak najdłużej swoje cechy funkcjonalne, takie jak współczynnik 
odblasku oraz barwę. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki labo-
ratoryjnych badań sztucznego starzenia się folii odblaskowych stosowa-
nych na pionowych znakach drogowych, a także rezultaty badań poligo-
nowych przeprowadzonych na znakach zdemontowanych po wielu latach 
eksploatacji. Zbadano dwa typy folii najczęściej stosowanych na polskich 
drogach. Dzięki przeprowadzonym analizom wyznaczono przewidywa-
ny okres trwałości oznakowania pionowego. Może to pomóc zarządcom 
dróg w lepszym utrzymaniu posiadanej infrastruktury drogowej i dbaniu 
o wymianę znaków pionowych w czasie, gdy nie spełniają swojej funkcji.  
Słowa kluczowe: znaki drogowe, pionowe znaki drogowe, folie odbla-
skowe.

•	 zabrudzenia powierzchni – osadzanie zanieczyszczeń 
pogarsza widoczność znaku;

•	 zmatowienie powierzchni w wyniku ścierania – np. 
podczas okresowego czyszczenia lub oddziaływania 
zanieczyszczeń sypkich wzbijanych spod kół pojaz-
dów, powoduje rozpraszanie światła odbitego; 

•	 korozji tarczy znaku – przyczynia się do powstawania 
nacieków, pęcherzy oraz pęknięć materiału lica, po-
garszając właściwości odblaskowe. 

 
O ile zabrudzenie oraz uszkodzenia mechaniczne lica 

znaku są łatwe do wykrycia, na podstawie oględzin, o tyle 
starzenie materiałów pod wpływem temperatury, korozji 
oraz promieniowania UV jest powolnym, wieloletnim pro-
cesem, co znacząco utrudnia wykrycie granicznego mo-
mentu utraty właściwości funkcjonalnych znaków. 

W celu sprawdzenia zmian współczynnika odblasku 
oraz barwy, warunkujących dobrą widoczność urządzeń na 
drodze, wykonano szereg badań poligonowych oraz labora-
toryjnych, przy zastosowaniu znormalizowanych metod 
badawczych. Badania laboratoryjne prowadzono w okresie 
6 miesięcy, narażając próbki folii odblaskowych, różnego 
rodzaju i barwy, na sztuczne działanie promieniowania 
świetlnego, temperatury oraz korozji. Zasymulowano w ten 
sposób ponad 3-letni okres rzeczywistej eksploatacji ozna-
kowania na drodze, podczas którego sprawdzano jego ce-
chy funkcjonalne. W ramach badań poligonowych przeba-
dano znaki drogowe zdemontowane z dróg po różnych 
okresach użytkowania i również sprawdzono ich współ-
czynnik odblasku i barwy.

Badania znaków zdemontowanych z dróg,  
po kilku latach eksploatacji
W ramach projektu badawczego RID-3B pt. „Wpływ 
czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funk-
cjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego” 
wykonano badania poligonowe pionowych znaków drogo-
wych przekazanych przez rejony Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. Zdemontowano znaki drogowe 
eksploatowane na drogach krajowych w różnych lokali-
zacjach na terenie Polski. Wybrano znaki, po około 9 la-
tach eksploatacji, z widocznymi uszkodzeniami lica znaku, 
w postaci wypłowienia barwy, spękań i złuszczeń. Z tarcz 
znaków wycięto próbki powierzchni odblaskowych dla każ-
dej barwy występującej na danym znaku. W warunkach 
laboratoryjnych zmierzono ich dwa podstawowe parametry 
tj. współczynnik odblasku oraz barwę.
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Do oceny uzyskanych wyników badań wykorzystano 
minimalne wymagania gęstości powierzchniowej współ-
czynnika odblasku R’ [cd/lx m2] dla lic odblaskowych zna-
ków używanych w całym okresie ich gwarantowanej trwa-
łości, określone w Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 
Warunki techniczne znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach [5]. W rozporządzeniu zdefinio-
wano okresy gwarantowanej trwałości oraz dopuszczalny 
spadek wartości współczynnika odblasku, przy którym 
znaki zachowują swoją funkcjonalność, dla folii typu 1:

•	 3 lata – po których wymagane jest spełnienie 80% 
wymagania dla materiału nowego,

•	 7 lat – po których wymagane jest spełnienie 50% 
wymagania dla materiału nowego,

a dla folii typu 2 i 3:
•	 5 lat – 80% wymagania dla materiału nowego,
•	 10 lat – 50% wymagania dla materiału nowego.
 
 W tabeli 1 przedstawiono uzyskane wyniki pomiarów 

współczynnika odblasku zidentyfikowanych powierzchni 
odblaskowych, tj. folii barwnej lub folii z naniesioną farbą 
transparentną. Pomiary współczynnika odblasku próbek 
wykonano przy użyciu systemu goniofotometrycznego 
Instrument Systems AMS5000, z przystawką pozycjonu-
jącą. Zgodnie z wymaganiami normy [6] zmierzono war-
tości przy kącie obserwacji a=20’ i kącie oświetlenia βv= 
+5°. Uzyskane wyniki odniesiono do wymagań norma-
tywnych. 

 W tabeli 2 przedstawiono wyniki pomiarów współ-
czynnika luminancji oraz barwy kontrolowanych po-
wierzchni odblaskowych. Pomiary wykonano spektrofoto-
metrem Konica Minolta CM-2500c (iluminant D65, geo-
metria pomiaru 45/0, obserwator 2°).

Poniżej przedstawiono kilka wybranych przykładów 
zbadanych znaków.

Znak B-1 po okresie eksploatacji 10 lat, z licem skiero-
wanym w kierunku południowo–zachodnim, zawierający 
folię barwy białej typ 1 oraz farbę transparentną barwy 
czerwonej. Obydwie powierzchnie odblaskowe spełniają 
80% i 50% wymagania normy, w zakresie współczynnika 
odblasku. Mimo tego znak utracił swoją funkcjonalność ze 
względu na widoczne wypłowienie barwy czerwonej (wynik 
pomiaru barwy poza polem tolerancji) (fot. 1).

Tabela 1 

Wyniki pomiarów współczynnika odblasku znaków używanych  
w odniesieniu do wymagań eksploatacyjnych

Znak
Rodzaj 

powierzchni 
odblaskowej

Czas eks-
ploatacji 

[lata]

Kierunek  
ekspozycji 

lica

Wymaganie 
80%min

[cd/lx·m2]

Wymaganie 
50%min

[cd/lx·m2]

Wartość
zmierzona
[cd/lx·m2]

B- 33
Ograniczenie 10

Folia biała
typ 1 9 Południowy 40 25 2,25

Farba 
czerwona 
typ 1

9 Południowy 8 5 2,08

D-47
Droga wew.

Folia biała
typ 1 9 Zachodni 40 25 75,9

Farba 
czerwona  
typ 1

9 Zachodni 8 5 4,79

U-54c
Sierżant Nr 1

Folia biała
typ 1 10 Południowy 40 25 2,16

Farba 
czerwona  
typ 1

10 Południowy 8 5 2,00

U-54c
Sierżant Nr 2

Folia biała
typ 1 10 Południowy 40 25 2,14

Farba 
czerwona  
typ 1

10 Południowy 8 5 1,99

A-30
Uwaga

Folia żółta
typ 1 9 Południowy 28 17 45,5

Farba 
czerwona 
typ 1

9 Południowy 8 5 6,45

B-1
Zakaz ruchu

Folia biała
typ 1 10 Południowo-

Zachodni 40 25 47,4

Farba 
czerwona  
typ1

10 Południowo-
Zachodni 8 5 12,0

B-32 Tabliczka 
„Pobór opłat”

Folia biała
typ2 7 Północny 144 126 197,1

Folia 
czerwona  
typ 2

7 Północny 20 17 27,9

B-20
Stop

Folia biała
typ 2 11 Wschodni 144 126 5,15

Folia 
czerwona  
typ2

11 Wschodni 20 17 2,70

B-33 
Ograniczenie 40

Folia biała
typ 3 9 Południowy 144 126 337,4

Folia 
czerwona  
typ 3

9 Południowy 20 17 18,2

A-7 Ustąp 
pierwszeń-
stwa 1

Folia żółta
typ3 9 Południowo-

Zachodni 97 84 255,9

Folia 
czerwona  
typ 3

9 Południowo-
Zachodni 20 17 36,5

A-7 Ustąp 
pierwszeń-
stwa 2

Folia żółta
typ 3 9 Południowy 97 84 243,9

Folia 
czerwona  
typ 3

9 Południowy 20 17 32,1

E-20 Tablica 
"Gmina xxx"

Folia 
niebieska 
typ 1

9 Zachodni 1,6 1 6,18

Zieloną czcionką oznaczono wartości spełniające wymagania 80% oraz 50% wartości dla 
materiału nowego, czcionką niebieską wartości spełniające tylko wymaganie 50%, a czerwo-
ną wartości nie spełniające obydwu wymagań. 

Fot. 1. Znak B-1 po 10 latach eksploatacji
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Znak B-20 po okresie eksploatacji 11 lat, z licem skie-
rowanym w kierunku wschodnim, zawierający folię barwy 
białej typ 2 oraz folię barwy czerwonej typ 2. Obydwie po-
wierzchnie odblaskowe nie spełniają 80% i 50% wymaga-
nia normy w zakresie współczynnika odblasku. Mimo tego 
znak utracił swoją funkcjonalność również ze względu na 
widoczne wypłowienie barwy czerwonej jak i białej (wynik 
pomiaru barwy poza polem tolerancji), (fot. 3).

Wyniki pomiarów barwy znaków używanych w odniesieniu 
 do wymagań normatywnych

Znak
Rodzaj 

powierzchni 
odblaskowej

Czas  
eksploata-
cji [lata]

Kierunek 
ekspozycji 

lica

Współczynnik 
luminancji β

Współrzędne 
trójchromatyczne

x y

B- 33
Ograniczenie 10

Folia biała
typ 1 9 Południowy 0,79 0,321 0,340

Farba 
czerwona  
typ 1

9 Południowy 0,39 0,400 0,342

D-47
Droga wew.

Folia biała
typ 1 9 Zachodni 0,4 0,318 0,337

Farba 
czerwona  
typ 1

9 Zachodni 0,26 0,421 0,322

U-54c
Sierżant Nr 1

Folia biała
typ 1 10 Południowy 0,57 0,321 0,342

Farba 
czerwona  
typ 1

10 Południowy 0,13 0,552 0,333

U-54c
Sierżant Nr 2

Folia biała
typ 1 10 Południowy 0,56 0,32 0,341

Farba 
czerwona  
typ 1

10 Południowy 0,13 0,545 0,333

A-30
Uwaga

Folia żółta
typ 1 9 Południowy 0,32 0,496 0,474

Farba 
czerwona  
typ 1

9 Południowy 0,27 0,487 0,38

B-1
Zakaz ruchu

Folia biała
typ 1 10 Południowo-

Zachodni 0,43 0,319 0,339

Farba 
czerwona  
typ 1

10 Południowo-
Zachodni 0,33 0,361 0,309

B-32 Tabliczka 
„Pobór opłat”

Folia biała
typ 2 7 Północny 0,28 0,307 0,326

Folia  
czerwona  
typ 2

7 Północny 0,22 0,393 0,321

B-20
Stop

Folia biała
typ 2 11 Wschodni 0,62 0,353 0,367

Folia  
czerwona  
typ 2

11 Wschodni 0,24 0,370 0,363

B-33 
Ograniczenie 40

Folia biała
typ 3 9 Południowy 0,42 0,310 0,331

Folia  
czerwona  
typ 3

9 Południowy 0,16 0,476 0,321

A-7 Ustąp  
pierwszeństwa 1

Folia żółta
typ 3 9 Południowo-

Zachodni 0,26 0,488 0,461

Folia  
czerwona  
typ 3

9 Południowo-
Zachodni 0,15 0,520 0,350

A-7 Ustąp  
pierwszeństwa 2

Folia żółta
typ 3 9 Południowy 0,27 0,491 0,464

Folia  
czerwona  
typ 3

9 Południowy 0,26 0,489 0,428

E-20 Tablica 
„Gmina xxx”

Folia  
niebieska 
typ 1

9 Zachodni 0,035 0,162 0,149

Wartości oznaczone zieloną czcionką oznaczają spełnienie wymagań, natomiast czerwoną, 
wartości wykraczające poza wymagane tolerancje.

Tabela 2

Fot. 2.  
Znak B-33 po 9 latach eksploatacji

Znak B-33 po okresie eksploatacji 9 lat, z licem skiero-
wanym w kierunku południowym, zawierający folię barwy 
białej typ 3 oraz farbę transparentną barwy czerwonej. 
Powierzchnia biała spełnia 80% wymagania normy w za-
kresie współczynnika odblasku. Natomiast powierzchnia 
czerwona spełnia tylko 50% wymagania normy. Mimo 
tego znak utracił swoją funkcjonalność ze względu na wi-
doczne wypłowienie barwy czerwonej (wynik pomiaru bar-
wy poza polem tolerancji), (fot. 2).

Fot. 3.  
Znak B-20 po 9 latach eksploatacji

Fot. 4. Znak B-20 po 9 latach eksploatacji

Znak A-30 po okresie eksploatacji 9 lat, z licem skiero-
wanym w kierunku południowym, zawierający folię barwy 
żółtej typ 1 oraz farbę transparentną barwy czerwonej. 
Obydwie powierzchnie odblaskowe spełniają 80% i 50% 
wymagania normy w zakresie współczynnika odblasku. 
Mimo tego znak utracił swoją funkcjonalność ze względu 
na widoczne wypłowienie barwy czerwonej (wynik pomia-
ru barwy poza polem tolerancji) oraz widoczne spękania 
powierzchni (fot. 4).

Znak U-54c po okresie eksploatacji 10 lat, z licem skie-
rowanym w kierunku południowym, zawierający folię bar-
wy białej typ 1 oraz farbę transparentną barwy czerwonej. 
Obydwie powierzchnie odblaskowe spełniają 80% i 50% 
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wymagania normy w zakresie współczynnika odblasku. 
Mimo tego znak utracił swoją funkcjonalność ze względu 
na widoczne częściowe złuszczenie oraz wypłowienie barwy 
czerwonej (wynik pomiaru barwy poza polem tolerancji) 
oraz widoczne liczne spękania powierzchni (fot. 5).

Badania laboratoryjne próbek nowych materiałów  
odblaskowych
Badania odporności na sztuczne starzenie
Do badań wykorzystano próbki nowych folii odblaskowych 
o różnych barwach oraz próbki folii odblaskowych z farbą 
transparentną, stosowanych na typowych pionowych zna-
kach drogowych. Próbki zostały wykonane przez jednego 
z producentów znaków drogowych, przy użyciu tych sa-
mych metod jak podczas normalnej produkcji znaków dro-
gowych. Program badań polegał na cyklicznym wykonaniu 
pomiarów współczynnika odblasku i barwy, w czasie dzia-
łania narażenia, co około 100–400 godzin. 

Łączny czas narażenia na sztuczne starzenie wyniósł 
3880 h, a to odpowiada okresowi około 37 miesięcy eksplo-
atacji w rzeczywistych warunkach (uwzględniając w obli-
czeniach średnie nasłonecznienie w Polsce). Naświetlanie 
wykonano w komorze wezerometru Q-SUN Xenon Test 
Chamber model Xe-2 HS (fot. 6), z ksenonową lampą wy-
ładowczą. Cykl badawczy polegał na ciągłym świeceniu, 
z natryskiem wodą w czasie 18 min co 2 h, w temperaturze 
65°C i wilgotności względnej 50%. Wyniki pomiarów przed-
stawiono na rysukach 1–5. Ze względu na zróżnicowane  

Fot. 5. Znak U-54c po 10 latach 
eksploatacji

Fot. 6.  
Komora do testów świetlnych 
- wezerometr Q-SUN Xenon 
Test Chamber Xe-2 HS

Rys. 1. Wyniki pomiarów współczynnika odblasku folii typu 1, czerwonej, zielonej, niebieskiej 
(kąt obserwacji 20’, kąt oświetlenia βv=+5°), podczas sztucznego starzenia

Rys. 2. Wyniki pomiarów współczynnika odblasku folii typu 1, białej i żółtej (kąt obserwacji 
20’, kąt oświetlenia βv=+5°), podczas sztucznego starzenia

Rys. 3. Wyniki pomiarów współczynnika odblasku folii typu 2, czerwonej, zielonej i niebieskiej 
(kąt obserwacji 20’, kąt oświetlenia βv=+5°), podczas sztucznego starzenia
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poziomy wartości współczynnika odblasku dla folii po-
szczególnych barw, dla lepszego zobrazowania przebiegu 
zmian, wyniki dla folii barwy białej i żółtej przedstawiono 
na oddzielnym wykresie. 

Analiza wyników pomiarów współczynnika odblasku, 
po 6 miesięcznym okresie narażenia na sztuczne starzenie, 
odpowiadającym 3-letniej eksploatacji wykazała, że zbada-
ne folie nadal spełniają wymagania normy (współczynnik 
odblasku powyżej 100% wymagania normy). Zaobser-
wowane na wykresach wahania wartości współczynnika od-
blasku w czasie narażenia, związane są częściowo z rozsze-
rzoną niepewnością pomiaru współczynnika odblasku się-
gającą 3,5%, ale w głównej mierze wynikają ze zmian 
barwy powierzchni odblaskowej. Jest to widoczne na wy-
kresach zmian barwy folii, w postaci przemieszczenia punk-
tów pomiarowych w trakcie trwania narażenia. Na skutek 
płowienia barwy transparentnej powłoki ochronnej po-
wierzchni odblaskowej (barwna folia z tworzywa sztuczne-
go osłaniająca mikro-kulki) następuje zwiększenie wartości 
współczynnika odblasku, które również w pewnym stopniu 
niweluje spadek wartości ze względu na matowienie po-
wierzchni folii. Zjawisko to znacząco utrudnia analizę wy-
ników pomiarów współczynnika odblasku. 

Ze względu na ograniczone możliwości badawcze, które 
ułatwiły zasymulowanie stosunkowo krótkiego, trzyletniego 
okresu eksploatacji, aby oszacować spodziewane zmiany 
wartości współczynnika odblasku w dłuższym okresie, na 
podstawie uzyskanych wykresów zmian współczynnika od-
blasku w czasie, wyznaczono równania linii trendu dla każdej 
zbadanej folii odblaskowej. Następnie obliczono wartości 
współczynnika odblasku po upływie kolejnych lat eksploata-
cji. Wyniki obliczeń zilustrowano na rysunkach 6 i 7. 

W tabelach 3 i 4 zestawiono szacowany stopień degra-
dacji współczynnika odblasku w zależności od barwy folii 
w latach. Stopień degradacji współczynnika odblasku okre-
ślono w odniesieniu do wymagań normy dla danego typu 
i danej barwy folii odblaskowej, a dla lepszego zobrazowa-
nia zmian zastosowano następujące barwne oznaczenia pól 
w tabeli:

Rys. 4. Wyniki pomiarów współczynnika odblasku folii typu 2, białej i żółtej (kąt obserwacji 
20’, kąt oświetlenia βv=+5°), podczas sztucznego starzenia

Rys. 5. Zmiany barwy folii typu 1 i 2 w czasie sztucznego starzenia, w odniesieniu do wyma-
ganego pola tolerancji

Rys. 6. Szacunkowe zmiany wartości współczynnika odblasku folii typu 1, w okresie 25 lat 
eksploatacji

Rys. 7. Szacunkowe zmiany wartości współczynnika odblasku folii typu 2, w okresie 25 lat 
eksploatacji
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•	 R1 – pole barwy zielonej – R’ ≥ 100% wymagania 
normy;

•	 R2 – pole barwy żółtej – 99% ≤ R’ ≥ 80% wymaga-
nia normy (wartości współczynnika odblasku wyma-
gane w okresie gwarantowanej trwałości: 3-letniej 
dla folii typu 1 oraz 5-letniej dla folii typu 2 [1]);

•	 R3 – pole barwy pomarańczowej – 79% ≤ R’ ≥ 50% 
wymagania normy (wartości współczynnika odblasku 
wymagane w okresie gwarantowanej trwałości: 7-let-
niej dla folii typu 1 oraz 10-letniej dla folii typu 2 [1]);

•	 R4 – pole barwy czerwonej – 49% ≤ R’ ≥ 10% wy-
magania normy.

Badania odporności na korozję
W zakresie badania wpływu warunków korozyjnych na 
zmiany wartości współczynnika odblasku i barwy wy-
konano badanie odporności na oddziaływanie mgły sol-
nej (roztwór 5% NaCl), w komorze korozyjnej Ascott 
CP1000IP (fot. 7). 

Do badań wykorzystano identyczne jak w przypadku 
sztucznego starzenia próbki nowych folii odblaskowych 
o różnych barwach oraz próbki folii odblaskowych z farbą 
transparentną, stosowanych na typowych pionowych 
znakach drogowych. Analogicznie, program badań pole-
gał na cyklicznym wykonaniu pomiarów współczynnika 
odblasku i barwy, w czasie działania narażenia, co około 
100–400 godzin. Łączny czas narażenia na korozję wy-
niósł 1872 h, a to odpowiada okresowi ponad 30 lat eks-
ploatacji w rzeczywistych warunkach (uwzględniając za-
łożenia przyjęte podczas analizy wyników badań barier 
stalowych tj. 2 tygodnie ekspozycji odpowiada 8 lat eks-
ploatacji, 3 tygodnie = 14 lat, 5 tygodni = 27 lat). 
Obowiązujące normy nie określają zakresów trwałości 
folii odblaskowych związanych z warunkami korozyjny-
mi. Wobec tego wartości zmierzone w trakcie narażenia 
analizowano w odniesieniu do wartości początkowej, ob-
liczając różnice procentowe. 

Szacunkowy stopień degradacji wartości współczynnika odblasku folii 
typu 2 w zależności od barwy i wieku oznakowania

Wymagania Lata, po których folia traci powierzchniowy współczynnik odblasku

Stopień 
degradacji Biała Żółta Czerwona Niebieska Zielona Czerwona

na białej
Czerwona
na żółtej

R1≥100%min 3 5 4 6 6 6 3

R2≥80%min 4 6 5 7 7 7 4

R3≥50%min 5 7 - 11 - 10 -

R4<50%min - - 6 - 8 11 5

Szacunkowy stopień degradacji wartości współczynnika odblasku 
 folii typu 1 w zależności od barwy i wieku oznakowania

Wymagania Lata, po których folia traci powierzchniowy współczynnik odblasku

Stopień 
degradacji Biała Żółta Czerwona Niebieska Zielona Czerwona

na białej
Czerwona
na żółtej

Niebieska
na białej

R1≥100%min 4 4 4 24 24 14 4 12

R2≥80%min 6 6 6 - - 20 14 14

R3≥50%min 9 8 7 - - 24 24 16

R4<50%min 10 9 8 - - - - 17

Tabela 3

Tabela 4

Wymagania dotyczące poziomu odblaskowości dla folii 
typu 2 są dużo wyższe niż dla folii typu 1, gdyż mają być 
widoczne z większej odległości. Jednak ich odblaskowość 
spada dużo szybciej niż w przypadku folii typu 1.

Stopień degradacji barwy określono w odniesieniu do 
spełnienia wymagań normy dla pola tolerancji danej barwy. 
Ze względu na specyfikę pomiarów (wartość spełniająca 
wymagania może znajdować się w różnych miejscach ob-
szaru pola tolerancji) wyodrębniono tylko dwa stopnie:

•	 XY1 – w polu tolerancji wymagania normy,
•	 XY2 – poza polem tolerancji wymagania normy.
 
Barwa wszystkich badanych powierzchni odblaskowych 

oraz nieodblaskowych, w czasie narażenia na sztuczne sta-
rzenie, ulegała zmianie, lecz pozostała w granicach wyma-
ganego pola tolerancji dla danej barwy [5], [6]. Zatem, 
stopień degradacji barwy badanych powierzchni zakwalifi-
kowano do stopnia XY1. 

Podsumowując powyższe wyniki, można przyjąć, że fo-
lie typu 1 utrzymają wymagane parametry odblaskowości 
i barwy w okresie około 6 lat eksploatacji w Polsce, nato-
miast folie typu 2 w okresie około 5 lat eksploatacji.

Analiza wyników badań wykazała, że w pierwszym ty-
godniu narażenia (200 h) zaobserwowano spadki wartości 
współczynnika odblasku średnio o 19% dla folii typu 1 
i 29% dla folii typu 2, w odniesieniu do wartości począt-
kowej. Po kolejnym tygodniu (+168h) stwierdzono dal-
szy spadek do wartości 35% dla folii typu 1 oraz 47% dla 
folii typu 2. W kolejnych okresach średnie wartości pro-
centowe utrzymywały się na zbliżonym poziomie tj. 28% 
dla folii typu 1 oraz 38% dla folii typu 2. Z przeprowa-
dzonych obserwacji stanu próbek oraz analizy wyników 
badań wynika, że zmiany wartości współczynnika odbla-
sku związane są główne ze zjawiskiem tworzenia się na 
powierzchni próbek zacieków i trudnego do usunięcia 
osadu z produktów korozji występującej na ich krawę-
dziach. Największy wpływ zaobserwowano w pierwszym 
tygodniu badania. Zatem, można stwierdzić, że badania 

Fot. 7. Komora korozyjna Ascott CP1000IP
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laboratoryjne nie wykazały istotnego wpływu warunków 
korozyjnych na zmniejszenie współczynnika odblasku 
oraz zmianę barwy folii odblaskowych. 

Podsumowanie
Na podstawie wykonanych badań i obserwacji stwierdzo-
no, że: 
1) z badań odporności powierzchni odblaskowych znaków 

na sztuczne starzenie wynika, że folie typu 1 utrzymają 
wymagane parametry odblaskowości i barwy w okresie 
około 6 lat eksploatacji w Polsce, natomiast folie typu 2 
w okresie około 5 lat eksploatacji;

2) z badań poligonowych pionowych znaków drogowych 
wynika, że po około 9 latach eksploatacji każdy ze zba-
danych znaków nie spełniał wymagań normy, albo w za-
kresie barwy powierzchni (barwa co najmniej jednej po-
wierzchni poza tolerancją), albo wartości współczynnika 
odblasku (poniżej 80% i/lub 50% wartości wymaganej); 
stwierdzono również liczne, widoczne gołym okiem, 
uszkodzenia lica znaku w postaci pęknięć i złuszczeń lub 
silnego wyblaknięcia barwy;

3) z wyników badań nie wynika jednoznaczna korelacja 
stopnia degradacji barwy powierzchni odblaskowej od 
skierowania lica znaku względem kierunków świata;

4) w literaturze zagranicznej [7]–[10] podaje się dłuższe 
okresy trwałości sięgające 12–20 lat dla materiałów mi-
krokulkowych (typ 1 i 2).
 
Biorąc powyższe pod uwagę, rekomenduje się do oce-

ny degradacji pionowych znaków drogowych system mie-
szany, składający się z czteroetapowej procedury obejmu-
jącej:
1. Prowadzenie ewidencji znaków zainstalowanych na po-

szczególnych drogach (informacje o rodzaju znaku, ty-
pie i barwie materiałów, dacie instalacji).

2. Prowadzenie systematycznej, terenowej kontroli wi-
doczności znaków w warunkach nocnych, podczas jaz-
dy pojazdem testowym, poruszającym się po analizo-
wanym odcinku drogi z prędkością około 30 km/h. 
Ocena powinna być dokonywana przez przeszkolone-
go obserwatora, posiadającego umiejętność rozpozna-
wania prawidłowych poziomów współczynnika odbla-
sku oraz barw (przed kontrolą można wykonać obser-
wację próbek wzorcowych). W czasie przejazdu obser-
wator nie może jednocześnie kierować pojazdem. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że pierwszą kon-
trolę można wykonać po 4 latach użytkowania zna-
ków, a kolejne powinny być przeprowadzane raz 
w roku. 

3. W przypadku stwierdzenia słabej widoczności odblasku 
lub widocznej zmiany barwy danego znaku należy wy-
konać jego oględziny oraz pomiary współczynnika od-
blasku i barwy, przy użyciu retroreflektometru. Przy 
stwierdzeniu spadku wartości odblasku poniżej 50% 
minimalnej wartości normatywnej dla danej barwy lub 
zmiany barwy wykraczającej poza pole tolerancji należy 
wymienić znak na nowy.

4. Powyższe działania można, na danym odcinku drogi, 
ograniczyć do okresowych oględzin oraz pomiarów 
współczynnika odblasku i barwy, wybranego zestawu 
znaków (tzw. znaków kontrolnych, których liczba jest 
znacząco mniejsza od liczby wszystkich znaków umiesz-
czonych na danym odcinku), rozmieszczonych równo-
miernie na analizowanym odcinku. Przy stwierdzeniu 
przekroczenia 50% minimalnej wartości normatywnej 
dla danej barwy lub zmiany barwy wykraczającej poza 
pole tolerancji należy wykonać wymianę grupową 
wszystkich znaków na tym odcinku.
 
Zalecane jest również stosowanie przez producentów 

znaków, folii odblaskowych wysokiej jakości, o odpowied-
nio wyższym niż wymagania minimalne norm, początko-
wym współczynniku odblasku, co wydłuży czas eksploata-
cji znaków.

Doświadczenia badawcze ITS pokazują również, iż za-
sadne jest wymaganie od dostawców folii odblaskowych 
oraz znaków drogowych aktualnego, tj. nie starszego niż 
2 lata, potwierdzenia spełnienia wymagań normatywnych 
w postaci raportu z badań, wystawionego przez niezależną 
jednostkę badawczą. Ponadto, przed odbiorem zamawianej 
partii znaków, zaleca się wykonanie wyrywkowych pomia-
rów współczynnika odblasku, np. przy użyciu retroreflek-
tometru, na losowo wybranych znakach i porównanie 
zmierzonych wartości z danymi na kartach katalogowych 
producenta folii. 
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Projekt ROADVeRT. Wpływ reklam  
na poziom bezpieczeństwa ruchu 
drogowego1,2

Streszczenie: Umiejscowienie nośnika reklamy w pobliżu drogi może 
mieć negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
W Polsce brakuje jasnych wytycznych, na podstawie których można by 
przeprowadzić ocenę wpływu danej reklamy zewnętrznej na zachowanie 
użytkowników drogi. W celu opracowania stosownych reguł powstał 
projekt ROADVERT. W ramach projektu przeprowadzono obiektywną 
wielokryterialną analizę różnych typów reklam zewnętrznych widzia-
nych z drogi. Analiza ta odnosi się do oceny technicznej (weryfikacji pa-
rametrów geometrycznych i świetlnych) oraz uwarunkowań lokalizacji. 
Przeanalizowane zostały także silnie oddziałujące na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego czynniki związane z treścią reklam i sposobem jej ekspono-
wania, jak również indywidualne predyspozycje kierowców determinujące 
„wrażliwość” na oddziaływanie reklam. Na podstawie analiz i przeprowa-
dzonych badań w warunkach rzeczywistych i symulacyjnych powstanie 
zestaw zaleceń oraz innowacyjna, kompleksowa metodyka oceny reklam 
zewnętrznych w aspekcie wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
Dodatkowo w ramach projektu powstanie szereg narzędzi, które pozwolą 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz innym interesariu-
szom na efektywne zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego.
Słowa kluczowe: reklamy drogowe, bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
dystrakcja kierowcy, procesy poznawcze.

Wprowadzenie
Projekt ROADVERT, finansowany przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad ma na celu wypracowanie, opra-
cowanych w oparciu o dowody empiryczne, wytycznych 
dotyczących uregulowania prezentacji reklam widocz-

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację: A. Tarnowski 
14%, K. Gąsiorek 12%, A. Olejniczak-Serowiec 12%, N. Maliszewski 12%,  
P. Tomczuk 12%, M. Chrzanowicz 12%, J. Żukowska 12%, T. Mackun 12%.

2 Badania wpływu reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego były prowa-
dzone w ramach projektu badawczego NCBiR oraz GDDKiA: RID-3D - Rozwój 
Innowacji Drogowych.

nych z drogi. Jest realizowany przez konsorcjum złożo-
ne z Politechniki Gdańskiej, Politechniki Warszawskiej, 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Transportu 
Samochodowego jako lidera. Projekt obejmuje analizę 
funkcjonującego w innych krajach prawodawstwa w tym 
zakresie, jak również orzecznictwa polskich sądów w opar-
ciu o aktualnie istniejące przepisy. Przeprowadzono dwa 
badania reprezentatywnej grupy polskich kierowców 
(N=1069 i N=1020), na podstawie których oszacowano 
społeczną dolegliwość problemu, potrzebę wprowadzenia 
regulacji oraz oceniono skalę zagrożeń. W przeprowadzonej 
serii eksperymentów laboratoryjnych, badań ankietowych 
i terenowych wykazano, jakie treści i formy reklamy w naj-
większym stopniu rozpraszają uwagę kierowców i mogą 
stanowić potencjalne zagrożenie. Ustalono także poziom 
akceptacji społecznej dla ewentualnych zmian przepisów 
w tym zakresie. 

Określono typologię reklam ze względu na stopień 
i sposób emisji światła. Przeprowadzono badania empirycz-
ne w warunkach drogowych, na podstawie których wypra-
cowano założenia do przepisów regulujących parametry 
świetlne reklam oraz metody ich oceny. Kolejnym obsza-
rem było wypracowanie wytycznych lokalizacyjnych. Na 
podstawie badań w warunkach rzeczywistego ruchu drogo-
wego, z wykorzystaniem rejestracji ruchów gałki ocznej 
wypracowano propozycję stref całkowitego zakazu ekspo-
zycji reklam oraz stref zakazu reklam „agresywnych”. 
Opracowano szereg narzędzi informatycznych służących 
wspomaganiu oceny reklam. Są to przede wszystkim apli-
kacja bazodanowa, umożliwiająca zarządzanie istniejącymi 
i projektowanymi reklamami w otoczeniu pasa drogowego, 
oraz aplikacja mobilna umożliwiająca zgłaszanie uciążli-
wych reklam przez kierowców. Wypracowano również na-
rzędzia służące identyfikacji reklam „agresywnych”. Jest to 
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aplikacja umożliwiająca ocenę zawartości informacyjnej 
tekstów reklamowych oraz aplikacja symulująca siłę przy-
ciągania uwagi przez obiekty graficzne. Wyniki naukowe 
projektu zostaną uzupełnione przez praktyczne wytyczne 
do aktów prawnych oraz materiały szkoleniowe dla intere-
sariuszy. Końcowym efektem projektu ma być komplekso-
wa propozycja regulująca problem reklam przydrożnych 
w sposób maksymalizujący bezpieczeństwo, ale również 
z dbałością o społeczną akceptację rekomendowanych roz-
wiązań.

W artykule przedstawiono i szerzej omówiono poszcze-
gólne kategorie kryteriów technicznych, treściowych i lo-
kalizacyjnych, jakie wzięto pod uwagę podczas opracowa-
nia metodyki oceny treści reklam, sposobu ich prezentacji 
i cech nośników reklamowych montowanych w lokaliza-
cjach widocznych z drogi.

Ocena treści przekazu reklamowego 
Treść przekazu reklamowego ma charakter złożony i wie-
loaspektowy. Treść reklamy ma zadanie przyciągnąć uwa-
gę odbiorcy, zaangażować go w przetwarzanie zawartych 
w niej informacji i wreszcie wybić reklamowaną markę 
lub produkt w umyśle odbiorcy [1]. Aby osiągnąć te cele, 
twórcy reklam wykorzystują różnego rodzaju mechanizmy 
angażowania uwagi. 

Daną treść można przekazać zarówno za pomocą słów, 
jak i za pomocą przekazu niewerbalnego – obrazów. 
Analizując treść reklam widocznych z drogi pod kątem po-
tencjalnego zagrożenia, jakie może ona stanowić dla bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, skupiono się więc na trzech 
głównych aspektach mogących wpływać na zaangażowanie 
odbiorcy: cechach formalnych obrazu, aspektach formal-
nych treści, ładunku emocjonalnym reklamy. Katalog ten 
obejmuje swoim zakresem charakterystyki reklam obser-
wowanych z dróg w Polsce oraz znajduje odzwierciedlenie 
w literaturze przedmiotu.

W zakresie cech formalnych obrazu analizie poddano 
trzy cechy, które, zgodnie z teorią wstępujących procesów 
kontroli priorytetów w polu widzenia, mogą stanowić o sile 
przyciągania uwagi przez dany obraz: kolor, nasilenie (ja-
sność/kontrast) oraz kierunek [2, 3]. W ramach projektu 
powstała aplikacja symulująca przyciąganie uwagi przez 
warstwę graficzną reklamy, uwzględniająca trzy wymienio-
ne wyżej, kluczowe cechy obrazu do tworzenia tzw. map 
uwagi. Przykładowy wynik analizy reklamy za pomocą 
stworzonej aplikacji (iReklama) przedstawia rysunek 1. 
Dodatkowo zdefiniowano i poddano analizie dwie inne 
charakterystyki wizualne reklamy: nietypową formę (np. 
reklamy o kształcie różnym od klasycznego billboardu, 

w tym w formie innych obiektów, wykorzystujące elemen-
ty wystające poza obrys billboardu etc.) oraz formę przypo-
minającą znaki drogowe (np. wykorzystanie kolorystyki 
i elementów graficznych charakterystycznych dla znaków 
drogowych).

Analizowane formalne aspekty treści obejmują: ilość 
informacji oraz kilka szczególnych rodzajów informacji, 
których przyswojenie wymaga świadomego przetwarza-
nia, a zatem jest szczególnie angażujące z punktu widzenia 
procesów uwagowych: adresy, adresy witryn interneto-
wych oraz numery telefonu. Ilość informacji definiowano 
w sposób dwojaki: jako liczbę słów w haśle reklamowym 
oraz jako liczbę bitów informacji w nim zawartych. 
Algorytm do oceny ilości informacji stworzono na podsta-
wie prac Shannona, według których ilość informacji w tek-
ście jest funkcją prawdopodobieństwa jego wystąpienia 
[4]. Do oceny liczby bitów w haśle reklamowym skonstru-
owano narzędzie oparte o Korpus Języka Polskiego, które 
wylicza wartość informacyjną tekstu, uwzględniając jego 
entropię.

Poza formalnymi cechami warstwy tekstowej i wizualnej 
reklamy wyróżniono dwa mechanizmy poznawczego anga-
żowania uwagi odbiorcy w przetwarzanie reklamy za pomo-
cą treści, teasery, oraz zagadki poznawcze. Reklama teaserowa 
składa się dwóch ekspozycji, z których pierwsza zawiera tre-
ści niejasne, wzbudza uczucie zaciekawienia, ale nie dostarcza 
rozwiązania niejasności. Rozwiązania tej zagadki dostarcza 
dopiero druga – zwykle odroczona w czasie – ekspozycja re-
klamy. Zagadki poznawcze to wszelkie pytania, łamigłówki 
czy zadania do rozwiązania etc., których pojawienie się na 
reklamie wymaga świadomego przetwarzania, aby udzielić 
odpowiedzi na zadane w reklamie pytanie.

Ostatnim z analizowanych mechanizmów przyciągania 
uwagi jest wywoływanie pobudzenia emocjonalnego. 
W badaniach wykorzystywano reklamy wywołujące pobu-
dzenie za pomocą treści wzbudzających: negatywne emocje 
(o różnym nasileniu bodźca emocjonalnego) [6, 7, 8], pozy-
tywne emocje (w tym treści wzbudzające ogólny pozytyw-
ny afekt, treści humorystyczne) [9] oraz pobudzenie seksu-
alne (o różnym nasileniu bodźców erotycznych) [10].

Reklamy, w których wykorzystywano wyżej opisane 
mechanizmy przyciągania i angażowania uwagi odbiorcy, 
poddano badaniom ankietowym dotyczącym subiektywne-
go odbioru przedstawionych treści przez odbiorców oraz 
badaniom laboratoryjnym. Weryfikowano, za pomocą 
skonstruowanego na potrzeby projektu testu uwagowego 
– BriefANT, wpływ treści reklam na efektywność zarządza-
nia zasobami uwagowymi. Wpływ reklam widocznych 
z drogi o różnej treści (w podziale na wymienione wyżej 
mechanizmy) na zachowanie kierowców weryfikowano 
również w eksperymentach wykorzystujących symulator 
jazdy samochodem osobowym z jednoczesnym śledzeniem 
zachowania gałki ocznej za pomocą okulografu.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że wyko-
rzystanie wyżej wymienionych mechanizmów w reklamie 
ma różną wartość dystrakcyjną dla kierowców. Dotyczy to 
zarówno subiektywnego odbioru reklamy widocznej z drogi  Rys. 1. Lokalizacja obszarów uwagowych na reklamie za pomocą programu iReklama
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jako rozpraszającej, jak i obserwowanych wyników w bada-
niach laboratoryjnych. Ekspozycja na poszczególne mecha-
nizmy oddziaływania skutkuje nie tylko różnym czasem 
przetwarzania bodźców kluczowych dla zadania i w efekcie 
wykonania zadanej reakcji, ale też w różny sposób odbija 
się na charakterystyce jazdy kierowców, wskazując na obni-
żenie kontroli nad pojazdem. Wydaje się zatem celowe zi-
dentyfikowanie mechanizmów oddziaływania, które w spo-
sób szczególnie istotny zmieniają zachowanie kierowców, 
a zatem wpisują się w definicję reklamy „dystrakcyjnej” 
oraz określenie ilości tekstu i niesionej przez niego informa-
cji, które w stopniu zagrażającym absorbują uwagę kierow-
cy. Użyteczne wydaje się też opisanie działania pozostałych 
mechanizmów angażujących odbiorców, których używania 
należy unikać przynajmniej w określonych kontekstach, 
celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym.

Ocena techniczna reklam widocznych z drogi 
Ocenę techniczną nośników reklamowych w ujęciu re-
gulacji w poszczególnych krajach [11, 12] prowadzi się 
głównie z wykorzystaniem parametrów związanych z emi-
sją światła z powierzchni nośnika w kierunku obserwatora 
– kierowcy. W projekcie zdecydowano się na usystematy-
zowanie nośników reklamowych. Nośniki reklamowe, ze 
względu na sposób emisji światła z powierzchni reklamo-
wej, można ogólnie podzielić na cztery zasadnicze grupy 
(rys. 2).

Luminancja L (cd/m2) [13, 14] określa obiektywne wy-
rażenie za pomocą wielkości fizycznej intensywności świe-
cenia powierzchni nośnika. Luminancja nośnika reklamo-
wego jest podstawowym parametrem związanym z emisją 
światła z powierzchni nośnika informacji wizualnej. 
W przypadku konieczności ustalenia luminancji nośnika in-
formacji wizualnej (reklam umieszczonych w otoczeniu dróg) 
wyznaczony powinien być podstawowy parametr luminancji 
maksymalnej LNmax 

(cd/m2) na powierzchni nośnika reklamo-
wego. Przy czym należy określić sposób jej pomiaru. Za 
maksymalną wartość luminancji powierzchni informacji wi-
zualnej rozumie się maksymalną wartość jaskrawości infor-
macji wizualnej nośnika określonej spośród wszystkich moż-
liwych kierunków obserwacji, wyznaczoną na podstawie po-
miarów wykonanych na powierzchni mierzonej za pomocą 
miernika luminancji o polu pomiarowym nie większym niż 
1/100 wymiaru maksymalnego powierzchni mierzonej, przy 
ustawieniu maksymalnych parametrów emisyjnych po-
wierzchni informacji wizualnej [13, 14]. Należy podkreślić, 
że dla nośników o zmiennej treści konieczne jest na czas po-
miaru zachowanie statycznego obrazu nieruchomego o naj-
wyższej, możliwej do wyświetlenia jasności.

Pomiar luminancji maksymalnej nośnika LNmax
 może 

być realizowany za pomocą klasycznych lub matrycowych 
mierników luminancji [13, 14]. Przyrządy pomiarowe po-
winny posiadać pole pomiarowe o rozmiarze kątowym nie-
przekraczającym 1°. Od rozmiaru kątowego przyrządu za-
leżeć będzie odległość, z jakiej możliwe będzie wykonanie 
pomiaru wartości luminancji powierzchni mierzonej przy 
jednoczesnym zachowaniu granicznej odległości fotome-
trowania.

W wyniku przeprowadzonych eksperymentów na dużej 
grupie nośników reklamowych w warunkach terenowych 
ustalono, że obecnie instalowane reklamy nie będące jedno-
cześnie źródłami światła (oprócz nośników typu LED – tele-
bimy, nośniki RGB i jednobarwne), przeważanie nie przekra-
czają poziomu 250 cd/m2 w porze nocnej. Wynik ten świad-
czy o stosowaniu ograniczania przez właścicieli lub zarządców 
poziomu jasności nośników reklamowych w porze nocnej.

Równie ważnym aspektem oddziaływania nośnika na 
kierowcę jest poziom kontrastu luminancji w konfiguracji 
reklama–otoczenie oraz na powierzchni świecącej reklamy 
pomiędzy rejonami o odmiennej jaskrawości. Nadmierny 
kontrast czasowy lub przestrzenny [13, 14] (zdefiniowany 
zależnością 1) jest jednym z czynników mogących wywoły-
wać zjawisko fizjologiczne w postaci olśnienia obserwatora 
(pogorszenie zdolności rozpoznawania szczegółów, przed-
miotów, obiektów itp.).

      
(1)

gdzie: 
K – kontrast luminancji [-], 

LNmax – wartość średnia luminancji na powierzchni re-
klamy [cd/m2],

LTśr – wartość średnia luminancji otoczenia reklamy 
[cd/m2].

Rys. 2. Podział nośników reklamowych pod względem sposobu emisji światła 
Źródło:[13]

Nośniki reklamowe instalowane w otoczeniu dróg cha-
rakteryzują się szeregiem parametrów technicznych, do 
najistotniejszych można zaliczyć między innymi [13]:

•	 luminancję maksymalną powierzchni nośnika rekla-
mowego L

Nmax
 [cd/m2],

•	 luminancję średnią otoczenia nośnika reklamowego 
L

Tśr
 [cd/m2],

•	 kontrast luminancji nośnika z tłem (otoczeniem) C, 
•	 barwa nośnika reklamowego (współrzędne trójchro-

matyczne x, y w układzie CIE 1931),
•	 natężenia oświetlenia na płaszczyźnie oczu kierowcy 

E
oka 

[lx] – pochodząca od emisji światła z powierzchni 
nośnika reklamowego w kierunku obserwatora,

•	 luminancja zamglenia wynikającej z obserwacji noś-
nika reklamowego L

v
 [cd/m2],

•	 wymiar nośnika a, b [m],
•	 rozmiar kątowy nośnika α [°]. 
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Wielkość kontrastu nie została zdefiniowana w wyma-
ganiach [15] stawianych reklamom z uwagi na brak realne-
go wpływu zarządcy drogi na poziom oświetlenia w otocze-
niu konkretnej reklamy (luminancji tła). Zagad nienie znaj-
duje się jednak w obszarze zainteresowania badaczy 
i znalazło odzwierciedlenie w literaturze [11] (kontrast 
K=12) oraz także pośrednio w przepisach polskich, w któ-
rych rozgraniczono obszar w terenie zabudowy w granicach 
lub poza granicami obszaru zabudowanego, charakteryzu-
jące się odmiennymi poziomami jasności otoczenia rekla-
my. Ponieważ granice obszaru zabudowy nie zawsze jedno-
znacznie określają jasność otoczenia nośnika, powinno się 
wprowadzić ograniczenie kontrastu luminancji na określo-
nym poziomie. Badania wskazały, że w warunkach polskich 
kontrast powinien zostać ograniczony. Proponowaną przez 
autorów wartością, wynikającą z przeprowadzonych badań 
terenowych, jest K < 100. Jaskrawe nośniki, które prze-
kraczały ten próg, były lokalizowane w ciemnym otoczeniu 
i zdecydowanie zaburzały proces widzenia kierowcy. 

W przypadku nośników reklam świetlnych usytuło-
wanych w otoczeniu dróg istnieje duże zagrożenie wy-
tworzenia przez nośnik reklamowy zbliżonych wartości 
parametrów barwnych do emitowanych sygnałów przez 
uliczne sygnalizatory świetlne [16, 17], w szczególności 
przez nośniki emisyjne (tj. telebimy RGB i jednobarwne 
reklamy LED). Parametr ten może wpływać na bezpie-
czeństwo ruchu drogowego. Uzasadnione jest zatem zba-
danie emisji światła reklamy pod względem chromatycz-
ności i zgodności z barwami sygnalizatorów świetlnych 
podanych w przepisach. Barwy świateł używanych w sy-
gnalizacji (oprócz barwy niebieskiej, zarezerwowanej dla 
pojazdów uprzywilejowanych) powinny być zgodne 
z współrzędnymi chromatyczności umieszczonymi na wy-
kresie chromatyczności [16, 17]. Określone i wskazane 
gamuty barwne są obszarami, w których nie powinny wy-
stępować barwy wyświetlane na reklamie znajdującej się 
w tle sygnalizacji świetlnej. Trudno jednak zabronić sto-
sowania dostępnych palet barw reklamodawcom, w szcze-
gólności na telebimach, które umożliwiają wygenerowa-
nie praktycznie dowolnych barw dostępnych dla techno-
logii RGB LED lub jednobarwnych LED o dużej jasności. 
Skutkuje to występowaniem w polu widzenia kierowców 
barw nośników reklamowych niejednoznacznie interpre-
towanych jako sygnały sygnalizacji ulicznej. Nośniki emi-
tujące barwy znajdujące się w zakresie barwnym sygnali-
zacji świetlnej powinny być jednoznacznie eliminowane. 

Istotnym elementem projektu było opracowanie opro-
gramowania do katalogowania parametrów technicznych 
istniejących reklam zewnętrznych, wspomagającego prze-
chowanie i analizę określonych cech reklam oraz powiąza-
nych z nimi obiektów. Program ROADVERT (rys. 3) 
umożliwia: wprowadzanie danych opisowych reklam oraz 
pomiarów poszczególnych cech reklamy, ich trwałe prze-
chowywanie w bazie danych, odczyt na żądanie użytkowni-
ka w różnych przekrojach, a także eksportowanie do ze-
wnętrznych systemów w celu analitycznego przetwarzania 
oraz sporządzania raportów [18].

Zgromadzone w oprogramowaniu wyniki zostaną prze-
kazane zamawiającemu, jako jeden z efektów projektu.

uwarunkowania lokalizacji i cech reklam  
widocznych z drogi
W Polsce przy drogach zlokalizowanych jest wiele reklam 
skierowanych do kierujących. Reklamy nie służą prowadze-
niu ruchu drogowego, mogą rozpraszać kierowcę, a tym 
samym mogą obniżyć niezawodność pracy kierowcy i pro-
wadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego. Istniejące regulacje odnoszą się jedynie do pasa 
drogowego. 

Analiza stanu prawnego w zakresie umieszczania reklam 
poza pasem drogowym wykazuje brak odrębnych regulacji 
ujmujących zagadnienie kompleksowo. Proble matyka ta 
wykracza poza zakres przepisów dotyczących dróg publicz-
nych i obejmuje zagadnienia z różnych obszarów prawa, 
przede wszystkim prawa budowlanego. W Ustawie o dro-
gach publicznych [19] podjęto próbę regulacji pewnych 
cech funkcjonowania reklam emitujących światło. Przepis 
jednak odnosi się jedynie do reklam w pasie drogowym i w ob-
szarze, w którym nie można sytuować budowli (tab. 1). 
Mimo iż przepis zawiera pewne pożądane regulacje, to za-
kres jego funkcjonowania jest znikomy, dodatkowo nie do-
tyczy małych szyldów. Oznacza to, że małe szyldy mogą 
emitować światło i zmienną treść na nośniku LED bez żad-
nych regulacji. Odległość, dla której nie można lokalizo-
wać budowli, mieści się w zakresie od 6 m (droga gminna 
w terenie zabudowy) do 50 m (autostrada poza terenem 
zabudowy). Dodatkowo liczne reklamy nie są obiektami 
budowlanymi.

Rys. 3. Widok okna głównego programu 
Źródło:[18]

Minimalna odległość od krawędzi jezdni  
do obiektu budowlanego – art. 43 ust. 1

Lp. Rodzaj drogi Na terenie  
zabudowy miast i wsi

Poza terenem
zabudowy

1 Autostrada 30 m 50 m

2 Droga ekspresowa 20 m 40 m

3 Droga ogól-
nodostępna

krajowa 10 m 25 m

wojewódzka i powiatowa 8 m 20 m

gminna 6 m 15 m

Źródło: [19]

Tabela 1
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Przeprowadzono inwentaryzację reklam widocznych  
z drogi dla jednego kierunku ruchu na odcinku około 95 
km. Inwentaryzację przeprowadzono na drogach różnych 
klas (Z, G, GP, S, A) dla różnych kategorii (gminna, woje-
wódzka, krajowa) o różnych przekrojach (1x2, 2x2, 2x3). 
Poligon badawczy dotyczył zarówno dróg zamiejskich, 
przejść przez miejscowości, małego miasta, jak i dużego 
miasta grodzkiego. Na trasie zinwentaryzowano około 
3000 nośników reklamowych. Średnio dla jednego kierun-
ku, dla całego odcinka nośnik występuje co 34 m, nato-
miast w obszarze zabudowanym co 14 m. Gęstość reklam 
jest bardzo duża. Dodatkowo profesjonalnych nośników 
reklamowych (rozumianych jako komercyjne urządzenia 
do ekspozycji reklamy) zanotowano niecałe 20%. Aż 38% 
to banery i flagi, a 37% to szyldy. Można stwierdzić, że 
większość reklam to obiekty nieprofesjonalne, które nie są 
budowlą, więc nie podlegają żadnym istotnym regulacjom. 
W zakresie odległości od krawędzi jezdni zanotowano re-
klamy w odległości od 1,2 m do 175 m od krawędzi drogi. 
Tylko 20% reklam znajduje się w odległości mniejszej niż 
6 m od krawędzi drogi. W przestrzeni od 6 do 10 m zloka-
lizowanych jest 22% nośników. Prawie 30% reklam znaj-
duje się dalej niż 20 m i prawie 20% reklam zlokalizowa-
nych jest dalej niż 30 m, natomiast 10% reklam funkcjonu-
je dalej niż 50 m od krawędzi drogi. Powyższe dane 
wskazują, że regulacje reklam w zakresie regulacji budowli 
w myśl prawa budowlanego oraz reklam emitujących świa-
tło, zlokalizowanych w przestrzeni, gdzie zabrania się loka-
lizowania budowli, reguluje tylko niewielką część reklam 
w całym ich zakresie funkcjonowania. 

Należy wskazać pewną niekonsekwencję w zagospoda-
rowaniu otoczenia polskich dróg. Oznakowanie drogowe 
skierowane do kierujących jest optymalizowane, regulo-
wane, dba się o to, aby było czytelne, łatwo rozpoznawal-
ne i ustawione w niedużej gęstości. Kierujący powinien 
w możliwie krótkim czasie dostrzec oznakowanie, zrozu-
mieć i wrócić do zadań związanych z drogą. Jednocześnie 
brak regulacji powoduje, że pomiędzy tymi znakami eks-
ponuje się kierującym nieregulowane w zakresie lokaliza-
cji, formy i treści, często nieprofesjonalne przekazy, które 
mogą zainteresować kierującego, a tym samym odciągnąć 
go od zadań prowadzenia pojazdu i obciążyć dużym ła-
dunkiem informacyjnym.

Wydaje się, że reklama, skoro jest eksponowana kieru-
jącym, powinna podlegać podobnym zasadom jak ozna-
kowanie drogowe. Przekaz reklamowy jako przedmiot 
analizy nie jest zły a priori. Jednakże kierujący na różnych 
elementach sieci drogowej jest różnie kognitywnie obcią-
żany informacjami. W lokalizacjach takich, jak obszar 
skrzyżowania, przejścia dla pieszych, przejazdów kolejo-
wych, okolice szkół i tym podobne, kierujący powinien 
skupiać się na innych użytkownikach, zasadach ruchu 
drogowego, przetwarzać uzyskane informacje, podejmo-
wać decyzje i je realizować, jednocześnie nie powinien być 
rozpraszany przez dodatkowe elementy otoczenia. Wydaje 
się rozsądne przyjęcie podziału obszarów dróg na odcinki, 
gdzie kierujący ma do zrealizowania wiele zadań związa-

Rys. 4. Przykład wyznaczania obszarów wykluczenia reklam 
Źródło: [20]

nych z prowadzeniem pojazdu oraz na odcinkach, gdzie 
kierujący nie jest obarczony wieloma zadaniami. Dla 
pierwszych obszarów należy zdefiniować obszar wyklu-
czenia, gdzie zabroni się lokalizowania reklam. Na pozo-
stałych odcinkach reklamy widoczne z drogi będą podle-
gały regulacjom w zakresie formy ich prezentacji, treści, 
lokalizacji względem drogi czy parametrów świetlnych. 
Na tych odcinkach ideowo reklamy należy traktować tak 
jak znaki drogowe. Jeśli zdecydujemy się je eksponować, 
to forma ekspozycji i treść powinny być przedstawione 
w taki sposób, aby kierujący w możliwie krótkim czasie 
przeczytał treść reklamy, zrozumiał ją i wrócił do zadań 
związanych z prowadzeniem pojazdu.

W celu zapewnienia dobrej dostrzegalności, czytelności 
oraz szybkiego zrozumienia treści reklamowej należy na od-
cinkach, gdzie reklamy się dopuszcza, zastosować stosowne 
regulacje. Przegląd regulacji lokalizacji i formy reklam wi-
docznych z dróg w innych krajach wskazuje, że w wielu z nich 
reklamy przy drogach są zakazane, a w innych wskazuje się 
pewne cechy, według których stworzono stosowne regulacje 
[20, 21, 22, 23]. Do tych cech zaliczamy:

•	 typ (reklama jako budowla, szyld, baner, flaga, reklama 
mobilna, pylon, inne),
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•	 kąt płaszczyzny nośnika względem osi jezdni,
•	 treść (liczba wyrazów, adresy, numery telefonów, 

wielkość liter),
•	 oświetlenie (oświetlone, podświetlone, prześwietlone, 

emitujące światło),
•	 powierzchnia nośnika,
•	 odległość od krawędzi jezdni,
•	 lokalizacja (względem skrzyżowania, przejęcia dla 

pieszych, przejazdów kolejowych, wyjazdów i wjaz-
dów na drogi szybkiego ruchu, istotnych znaków 
drogowych).

Podsumowanie 
Zagadnienie wpływu treści reklam wymaga podejścia kom-
pleksowego. Nośnikiem treści może być zarówno warstwa 
tekstowa, obrazowa, jak i sama forma reklamy. Zagrażająca 
może być zarówno reklama zawierająca dużo treści, jak rów-
nież taka, która silnie angażuje uwagę, zasoby poznawcze, 
wzbudza emocje wpływające na procesy przetwarzania in-
formacji. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekspozycji 
reklam dla bezpieczeństwa ruchu drogowego powinno więc 
obejmować określenie różnorakich mechanizmów, których 
stosowanie może być niebezpieczne dla zachowań kierowców 
na drodze. Jednocześnie wydaje się, że warto określić listę 
dobrych praktyk, których stosowanie w reklamie przyczy-
niłoby się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Problem reklam świetlnych należy rozpatrywać wielo-
aspektowo. Kryterium luminancji, kontrastu luminancji 
czy barwy jest jednym z wielu czynników wpływających na 
zachowania kierowców. Zagadnienie to wymaga jednak 
unormowania prawnego oraz przyjęcia założeń do standa-
ryzacji parametrów technicznych nośników reklamowych, 
procedury pomiaru wartości emisyjnych oraz specyfikacji 
sprzętu, jaki może być wykorzystany w pomiarach. Nie bez 
znaczenia jest też przyjęcie jednolitej kompleksowej proce-
dury oceny oddziaływania światła z reklam w porze nocnej 
na kierowców, której celem jest uniknięcie potencjalnych 
zagrożeń wynikających z instalacji reklam w otoczeniu 
dróg. W zaleceniach powinny być wskazane wartości mak-
symalne parametrów świetlnych oraz sposób przeprowa-
dzenia pomiaru, uwzględniający obserwację płaszczyzny 
reklamy z pozycji kierowcy.
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Poprawa bezpieczeństwa pieszych 
poprzez budowę aktywnych  
przejść dla pieszych1

Streszczenie: Piesi są grupą najbardziej bezpośrednio narażoną na dro-
gach na kontakt z pojazdami. Połowa wypadków z udziałem pieszych 
jest spowodowana nieprawidłowym zachowaniem kierujących pojazdami, 
z czego blisko 70% zdarzeń ma miejsce na przejściu dla pieszych, w wy-
niku czego śmierć ponosi ponad 200 osób rocznie. Każdy samorząd stara 
się wyeliminować wypadki skutkujące ofiarami śmiertelnymi na terenie 
swojego województwa, powiatu, miasta czy gminy. Głównymi ofiarami 
ruchu drogowego od lat są piesi, również ci, którzy przechodzą po spe-
cjalnie wyznaczonych i oznakowanych przejściach, pomimo, że przejścia 
dla pieszych są uważane za najbezpieczniejsze miejsca przekraczania drogi 
samochodowej. Według najnowszych danych koszt jednostkowy ofiary 
śmiertelnej wynosi tyle co koszt ofiary ciężko rannej, natomiast koszt jed-
nostkowy ofiary lekko rannej jest szacowany na 26 860 PLN. Zgodnie 
z powyższymi danymi koszt budowy nawet trzydziestu najbardziej in-
nowacyjnych przejść dla pieszych, które przyczynią się do uratowania 
zdrowia i życia choćby jednej osoby, jest – w rozliczeniu finansowym 
– bardzo dobrą inwestycją (o ile można przeliczyć bezpieczeństwo oraz 
ludzkie zdrowie i życie na pieniądze). W artykule omawiany jest wpływ 
zastosowania aktywnych przejść dla pieszych na poprawę bezpieczeństwa 
pieszych. Artykuł zawiera przykładowe rozwiązania projektowe zarówno 
od strony technicznej, jak i wytyczne dotyczące umiejscowienia przejść.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego, piesi, przejścia dla 
pieszych.

Wprowadzenie
Co roku ginie na naszych drogach ponad 220 pieszych, 
z czego prawie 1/3 na przejściach dla pieszych [5]. Piesi 
są grupą najbardziej narażoną bezpośrednio na kontakt 
z pojazdami. W ubiegłych latach dochodziło do średnio 
8400 wypadków rocznie z udziałem pieszych, w wyniku 
czego śmierć poniosło 1000 osób rocznie. Zdarzenia te są 
przyczyną wielorakich czynników bezpośrednio wpływa-
jących na bezpieczeństwo pieszego, tj. źle usytuowanego 
przejścia, złej konstrukcja drogi, złe zachowanie pieszego 
i kierującego pojazdem czy też źle oświetlone i oznako-
wane przejście. 

Z pośród 8400 wypadków ponad 4300 z nich to niepra-
widłowe zachowanie wobec pieszego, z czego 3500 z nich 
zdarzyło się na przejściu dla pieszych. W wyniku tych zda-
rzeń śmierć poniosło ponad 220 osób .

Według najnowszych danych koszt jednostkowy ofiary 
śmiertelnej to 2 052 518 PLN, koszt jednostkowy ofiary 
ciężko rannej 2 323 299 PLN, natomiast koszt jednostko-
wy ofiary lekko rannej 26 860 PLN [3]. 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019. Wkład autorów w publikację: R. Gryzik 
50%, W. Kozłowski 50%.

Od lat prowadzone są statystyki i badania mające na 
celu wyeliminowanie wypadków śmiertelnych. Międzyna-
rodowym programem – którego celem jest wyeliminowa-
nie wypadków z ofiarami śmiertelnymi – realizowanym 
niemal w każdym kraju jest „Wizja Zero”. Program ma na 
celu doprowadzenie do sytuacji, w której w ciągu roku na 
drogach nie zginie ani jedna osoba. Jedynym większym 
miastem w naszym kraju, któremu wprowadzenie „Wizji 
Zero” się udało, było Jaworzno, gdzie przez ostatnie kilka 
lat na drogach nie zginęła ani jedna osoba. Było to możliwe 
poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową i komunika-
cyjną, zapewniającą wyprowadzenie ruchu poza teren mia-
sta oraz spowolnienie ruchu samochodowego w centrum. 

Każdy samorząd dąży do wyeliminowania wypadków 
z ofiarami śmiertelnymi na terenie swojego województwa, 
powiatu, miasta czy gminy. Głównymi ofiarami ruchu dro-
gowego od lat są piesi, również ci, którzy przechodzą po 
specjalnie wyznaczonych i oznakowanych przejściach, po-
mimo że przejścia dla pieszych są uważane za najbezpiecz-
niejsze miejsca przekraczania drogi samochodowej. 

Piesi giną z powodu:
•	 niezachowania ostrożności kierującego pojazdem w miejs-

cu wyznaczonym dla pieszego;
•	 wyprzedzania na przejściu dla pieszych;
•	 zbyt późnego zatrzymania się, często spowodowane-

go zbyt dużą prędkością, ale również słabo oświetlo-
nym przejściem lub złym jego usytuowaniem np. 
bezpośrednio za łukiem drogi;

•	 prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości.

Niestety również piesi są winni:
•	 wbiegnięcia na jezdnię;
•	 przechodzenia na czerwonym świetle;
•	 poruszania się w ciemności w ciemnych ubraniach 

bez elementów odblaskowych (taki pieszy często nie 
jest widoczny nawet na przejściu dla pieszych).

Niebezpieczne przechodzenie pieszego w poprzek drogi  
i na przejściach dla pieszych
Przechodzenie pieszego w poprzek drogi należy do najbar-
dziej ryzykownych zachowań uczestników ruchu drogo-
wego. Do wypadków z pieszymi najczęściej dochodzi na 
jezdni (60% wypadków z pieszymi). Kolejnymi niebez-
piecznymi lokalizacjami są przejścia dla pieszych – 30% 
oraz chodniki – 4%. Udział ofiar rannych na ww. elemen-
tach drogi przedstawia się podobnie jak w wypadkach. 
Natomiast w przypadku ofiar śmiertelnych udział ten 
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różni się, gdyż: na jezdni jest aż 79%, na przejściach dla 
pieszych – 17%, a na poboczach – 1% ogółu ofiar śmier-
telnych wśród pieszych. 

Jednak te statystyki nie są wyczerpujące. Ze szczegóło-
wych analiz prowadzonych przez autorów niniejszego arty-
kułu wynika, że prawie 50% uczestników wypadków dro-
gowych z udziałem pieszego na prostym odcinku drogi 
chciało przejść przez jezdnię w poprzek, natomiast na uli-
cach udział ten stanowi aż 75%. Stąd wniosek, że wśród 
ofiar śmiertelnych piesi przechodzący w poprzek jezdni 
mogą stanowić znaczny odsetek w stosunku do wszystkich 
ofiar wśród pieszych, wynoszący: 

•	 50% na drogach zamiejskich, 
•	 75% w miastach. 
 
W polskich warunkach chęć przejścia w poprzek drogi 

jest bardzo ryzykownym zachowaniem. Istotnymi proble-
mami bezpieczeństwa pieszych przechodzących w poprzek 
drogi są: 

•	 brak ochrony pieszych na przejściach dla pieszych 
(brak wysp azylu chronionych krawężnikami, niesku-
teczna ochrona przez wyspy azylu malowane, brak 
przejazdów dla rowerzystów itp.);

•	 zbyt długie przejścia dla pieszych, w szczególności 
bardzo niebezpieczne przejścia na ulicach cztero- lub 
sześciopasowych bez pasa dzielącego, a czasem jesz-
cze z torami tramwajowymi pośrodku;

•	 brak ułatwień dla pieszych (takich jak: sygnalizacja 
świetlna wzbudzana przez pieszych, kładki dla pie-
szych);

•	 wystawianie kierowców jadących z dużą prędkością 
na ryzyko najechania na pieszego (wyznaczone przej-
ścia dla pieszych przy braku widoczności pieszego, 
braku ograniczeń prędkości albo możliwości ich eg-
zekwowania);

•	 brak kontaktu wzrokowego pieszy–kierowca (brak 
widoczności przejścia, dojeżdżający do przejścia po-
jazd w cieniu innego pojazdu, źle zorganizowane 
przesunięte przejście dla pieszych) [2]. 

 System fakturowych Oznaczeń Nawierzchni – SySTeM fON
System Fakturowych Oznaczeń Nawierzchniowych – FON 
(ang. TWSIs – Tactile Walking Surface Indicators na pod-
stawie normy ISO 21542:2011) [1]. System LUMI FON 
został wprowadzony, aby wykonywał zadania Systemu 
Fakturowych Oznaczeń Nawierzchniowych – FON. LUMI 
FON pozwala na identyfikacje miejsc przebywania dzięki 
zastosowaniu stałej kombinacji kolorystyki i faktur elemen-
tów dotykowych. Oznaczenia fakturowe mają za zadanie 
zwiększenie orientacji przestrzennej osób mających pro-
blem ze wzrokiem [4].

System składa się z następujących typów faktur:
•	 typ A – faktura kierunkowa – płytki ścieżki kierun-

kowej o wymiarach 30x30 cm, 30x60 cm oraz 
30x90 cm, o fakturze wyniesionych wałków prowa-
dzących, charakteryzujące się kontrastowością barw-
ną min. 50% (rys. 1).

•	 typ B – faktura ostrzegawcza (bezpieczeństwa) – 
płytki pola ostrzegawczego o wymiarach 30x30 cm, 
40x40 cm, mające na swojej powierzchni ścięte ko-
pułki w rozmieszczeniu skośnym charakteryzujące się 
kontrastowością barwną min. 70% (rys. 2).

Rys. 1. Płytka kierunkowa LUMI FON PK 
Źródło: [4]

Rys. 2. Płytka ostrzegawcza LUMI FON PO 
Źródło: [4]

•	 typ C – faktura uwagi (informacji) – płytki pola uwagi 
o wymiarach 40x40 cm, mające na swej powierzchni 
ścięte kopułki o rozmieszczeniu prostokątnym charak-
teryzujące się kontrastem barwnym min. 30% (rys. 3).

Rys. 3. Płytka uwagi LUMI FON PU 
Źródło: [4]
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Zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Niewido-
mych (PZN) [6] w rozdziale zatytułowanym: „Zasady 
umieszczania oznaczeń kontrastowych i dotykowych w prze-
strzeni publicznej” określono, jak powinno wyglądać ozna-
kowanie dla osób niewidomych i słabowidzących na przej-
ściach dla pieszych, a mianowicie:

•	 pasy ostrzegawcze sygnalizują zbliżanie się do niebez-
piecznego miejsca i ostrzegają przed grożącym nie-
bezpieczeństwem;

•	 ścieżka prowadząca, składająca się z ciągu płyt kie-
runkowych stanowiących ciąg elementów umożliwia 
osobie niewidomej lub niedowidzącej utrzymanie od-
powiedniego kierunku przemieszczania się;

•	 pola uwagi służą informowaniu o krzyżowaniu się lub 
rozgałęzianiu pasów prowadzących ścieżek dotyko-
wych lub zmianie kierunku przemieszczania. 

Wprowadzenie ujednoliconego systemu ostrzegawczego 
dla osób niepełnosprawnych na przykładzie sytemu na-
wierzchniowych płyt kompozytowych marki LUMI, opraco-
wanego wg najnowszych standardów, zgodnie z normą DIN. 
Firma wprowadza produkty oferowane pod marką „LUMI” 
poprzez zastosowane kontrastowe barwy oraz właściwości fi-
zyczne spełniające szczegółowe oczekiwania osób niepełno-
sprawnych, co znacząco wpłynie na poprawę ich bezpieczeń-
stwa w przestrzeni publicznej. Zastosowane jaskrawe barwy 
sprawiają, iż elementy oznakowania są dostrzegane przez oso-
by niedowidzące, ale także przyciągają uwagę innych uczest-
ników ruchu, którzy zwracają większą uwagę na newralgicz-
ne miejsca zastosowania systemu. Struktura fizyczna płyt 
pozwala niewidomym – poprzez wyczucie różnicy materiało-
wej w podłożu – dokładniej określić miejsce ich przebywania. 

Dodatkowym plusem systemu marki „LUMI” jest ła-
twość montażu, który pozwala na zastosowanie płyt zarówno 
na nowo projektowanych powierzchniach z kostki i płyt be-
tonowych oraz powierzchni asfaltowych, jak i na istniejących 
już powierzchniach bez konieczności demontażu podłoża. 

Oferowany system nawierzchniowych płyt kompozyto-
wych, składający się z płyt ostrzegawczych „LUMI PO”, 
płyt prowadzących-kierunkowych „LUMI PP”, płyt wybo-
ru „LUMI PW” oraz płyt antypoślizgowych „LUMI PA” 
w pełni rozwiązuje nieujednolicony w naszym kraju sposób 
oznaczeń miejsc ostrzegawczych dla osób niewidomych i nie-
dowidzących [4]. 

Przykłady umieszczania oznaczeń kontrastowych  
i dotykowych w obrębie przejść dla pieszych
Na rysunkach 4,5 i 6 przedstawiono przykłady oznakowa-
nia przejścia dla pieszych zgodnie z wytycznymi dla osób 
niewidomych i niedowidzących z wykorzystaniem Systemu 
LUMI FON.

Na fotografii 1 przedstawiono przykład oznakowania 
przejścia dla pieszych niezgodnie z wytycznymi dla osób 
niewidomych i niedowidzących. Z powodu braku obowią-
zywania jednolitego systemu oznakowania dotykowego na 
terenie kraju każde z miast, zarządców komunikacji pu-
blicznej opracowywało własne standardy oznakowania, co 

Rys. 4. Oznakowanie przejścia dla pieszych  
z azylem zgodnie z wytycznymi dla osób 
niewidomych i niedowidzących z wykorzysta-
niem Systemu LUMI FON (kolor jaskrawożółty) 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Oznakowanie przejścia dla pie-
szych z azylem zgodnie z wytycznymi  
dla osób niewidomych i niedowidzących  
z wykorzystaniem Systemu LUMI FON 
(kolor jaskrawożółty) 
Źródło: opracowanie własne 

Rys. 6. Model oznakowania przejścia dla pieszych zgodnie z wytycznymi dla osób niewido-
mych i niedowidzących z wykorzystaniem Systemu LUMI FON (kolor jaskrawożółty) 
Źródło: opracowanie własne

sprawia, że osoba z dysfunkcją ma problem z właściwą 
identyfikacją miejsca w różnych miastach. 

Stosuje się różne systemy oznaczeń – produkty wykona-
ne w oparciu o różne normy techniczne pochodzące z róż-
nych krajów, przez co na rynku stosuje się różnorodne pro-
dukty często nie spełniające swojej funkcji. 
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Wszelkie zastosowane płytki betonowe nie odróżniają 
się od podłoża swoją kontrastowością. Produkty mają różne 
kolory, rozstawy i wymiary. 

Aktywne przejścia dla pieszych
W ostatnich latach w Polsce obserwujemy znaczny wzrost 
budowy aktywnych przejść dla pieszych. Jest to spowodo-
wane znacznym ograniczeniem niebezpiecznych zdarzeń tj. 
potrącenie pieszego. Montaż aktywnych przejść dla pieszych 
to poprawa bezpieczeństwa zarówno dla pieszych będących 
na przejściu lub w obrębie przejścia jak również dla kie-
rujących pojazdami. Ten rodzaj przejść dzięki wykorzysta-
niu czujników aktywny jest tylko w momencie gdy istnieje 
taka potrzeba, czyli w chwili chęci przejścia przez jezdnię. 
W tym momencie kierowca jest informowany o pieszym 
będącym na przejściu dla pieszych.  Jednocześnie podczas 
budowy nowych przejść jak i przy remontach przejść istnie-
jących montowane są nowoczesne oświetlenia, które dzięki 
barwie i  intensywności oraz kierunku świecenia poprawiają 
widoczność pieszych będących na przejściach. 

Brak ciągłej aktywności takich przejść dla pieszych 
może odpowiednio dobrze wpływać na kierowców gdyż 
„nie przyzwyczajają się” do lokalizacji danego przejścia i za-
chowują zwiększoną ostrożność zbliżając się do aktywowa-
nego przez pieszego przejścia. 

Aktywne przejście dla pieszych to zsynchronizowane ze 
sobą elementy:

•	 czujniki ruchu – mające na celu wykrycie przechod-
nia i aktywowanie oświetlenia na przejściu,

•	 aktywne punktowe elementy odblaskowe umieszczo-
ne w jezdni przed przejściem ostrzegające kierowców 
o pieszym który powinien zatrzymać się i przepuścić 
osoby chcące przejść przez pasy, 

•	 znak drogowy D-6 z migającą lampą ostrzegawczą, 
•	 szorstka, antypoślizgowa nawierzchnia bezpośrednio 

przed przejściem mająca na celu zmniejszenie drogi 
hamowania samochodu.

 
Podsumowanie
W zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych 
coraz bardziej wkracza technologia. To dzięki wykorzysta-
niu nowych technologii jesteśmy w stanie zadbać o ważny 
element organizacji ruchu. Połączenie systemów  aktyw-
nych przejść dla pieszych i oznakowani fakturowych wpły-
nie na poprawę bezpieczeństwa pieszych. 

Aktorzy sugerują zastosowanie przy budowie przejść dla 
pieszych produktów oferowanych pod marką „LUMI”. 
Ponieważ w Systemie LUMI zastosowano kontrastowe bar-
wy oraz właściwości fizyczne spełniają najszczersze oczeki-
wania osób niepełnosprawnych co znacząco wpłynie na po-
prawę ich bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.  

Zastosowane, jaskrawe barwy sprawiają, iż elementy 
oznakowania są dostrzegane przez osoby niedowidzące, ale 
także przyciągają uwagę innych uczestników ruchu, którzy 
zwracają większą uwagę na newralgiczne miejsca zastosowa-
nia systemu, a w szczególnościach przy przejściach dla pie-
szych. Zastosowanie fluorescencyjnych kolorów w  produk-
tach marki LUMI sprawia, że zarówno osoby wpatrzone w smart-
fony odrywają wzrok od ekranu  jak i kierowcy dostrzegają 
zamontowane elementy przed przejściami. Struktura fizycz-
na płyt natomiast pozwala niewidomym, poprzez wyczucie 
różnicy materiałowej w podłożu, dokładniej określić miejsce 
ich przebywania nawet w miejscach niebezpiecznych, jakimi 
są pobliskie drogi o dużym natężeniu ruchu. 
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Fot. 1. Ścieżka prowadząca prowadzi bezpośrednio na ulicę – oznakowanie przejścia dla 
pieszych niezgodnie z wytycznymi 
Źródło: [7]

Fot. 2. Przykład aktywnego przejścia dla pieszych
Źródło: zasoby  Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie
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Bezpieczeństwo powinno być  
atrakcyjne1

Streszczenie: Według danych spółki Aurora (firmy zajmującej się roz-
wojem pojazdów autonomicznych), w każdej minucie na świecie giną na 
drogach średnio 2,4 osoby. To prawie 3,5 tysiąca osób dziennie i ponad 
1,2 miliona rocznie. Co jest najczęstszym powodem wypadków dro-
gowych oraz co można zrobić, by zredukować wpływ tego czynnika 
i zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych na drogach? Celem artykułu jest 
analiza bezpieczeństwa transportu drogowego na tle innych rodzajów 
transportu, takich jak transport lotniczy czy kolejowy. Poruszony zosta-
nie temat błędów ludzkich jako czynnika będącego przynajmniej czę-
ściową przyczyną prawie 90% wypadków drogowych. Omówione będą 
podejmowane środki zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, zarówno 
ze strony ustawodawców (przepisy, wymagania, promocja zbiorowego 
transportu publicznego, ograniczenie indywidualnego ruchu samocho-
dowego w centrach miast), przemysłu motoryzacyjnego (poduszki po-
wietrzne, system ABS, opony, zaawansowane systemy bezpieczeństwa 
i wspierania kierowcy), jak i drogowców (układ niwelety i drogi w pla-
nie, bezkolizyjne skrzyżowania, oznakowanie drogowe, nowoczesne ba-
riery, zapewnienie odpowiednich parametrów warstwy ścieralnej). Jak 
wygląda przyszłość dróg pod względem bezpieczeństwa? Omówiony 
zostanie temat innowacyjnych technologii i rozwiązań zmniejszających 
ryzyko wypadków na drogach (pojazdy autonomiczne czy bezkolizyj-
ne tunele podziemne „Loop” Elona Muska). Droga, którą zmierzamy 
w przyszłość powinna prowadzić do świata, w którym ludzie nie tracą 
życia w korkach ani w wypadkach.
Słowa kluczowe: bepieczeństwo ruchu drogowego, bezpieczeństwo 
transportu, środki zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, ryzyko wy-
padków.

zmienić nie człowieka, a system
W roku 2016 jedni z najbardziej wpływowych liderów tech-
nologii autonomicznych założyli firmę Aurora Innovation: 
Chris Urmson – były szef działu Google Self-Driving car, 
Sterling Anderson – były lider projektu Autopilota z Tesli, 
oraz Drew Bagnell – członek Centrum Zaawansowanej 
Technologii w firmie Uber. Misją firmy jest m.in. zwiększe-
nie bezpieczeństwa na drogach. Na podstawie analiz spółki 
Aurora w każdej minucie na świecie giną na drogach śred-
nio 2,4 osoby. To prawie 3,5 tysiąca osób dziennie i ponad 
1,2 miliona rocznie. W jaki sposób autonomiczne pojazdy 
miałyby zmniejszyć te zatrważające statystyki? Otóż oka-
zuje się, że prawie 90% wypadków z udziałem pojazdów 
silnikowych jest spowodowanych – przynajmniej częścio-
wo – przez błąd ludzki [1–5]. Ludzie od lat popełniają te 
same błędy: nieuwaga, niedostosowanie jazdy do warun-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019. Wkład autorów w publikację: I. Ruttmar 
10%, A. Zawadzka 45%, A. Pilipczuk 45%.

ków panujących na drodze itp. Jeśli więc nie da się zmienić 
człowieka, to należy zmienić system: stworzyć „kierowcę 
idealnego”.

Dlaczego na drogach ginie tyle osób?
W porównaniu do transportu lotniczego oraz kolejowe-
go liczba śmiertelnych ofiar wypadków komunikacyjnych 
na drogach jest zatrważająco wysoka. Według danych 
Europejskiej Agencji Kolejowej [6] w 2014 roku w wypad-
kach kolejowych w 28 krajach członkowskich UE zginęły 
1054 osoby. Zgodnie z danymi z raportu International Air 
Transport Association [7] w tym samym roku w wypadkach 
lotniczych na świecie śmierć poniosło 641 osób. Komenda 
Główna Policji podaje w raporcie z wypadków drogowych 
w Polsce w 2014 roku [8] informację o śmierci 3202 osób. 
Nietrudno zauważyć, że w samej Polsce w jednym roku na 
drogach zginęło więcej osób niż na całym świecie w lotnic-
twie lub w całej Unii Europejskiej w transporcie kolejowym. 

Skąd biorą się takie różnice? Na drogach występuje 
znacznie więcej miejsc o zwiększonym prawdopodobieństwie 
zdarzenia się wypadku, czyli skrzyżowań. Dodatkowo, w po-
bliżu dróg zlokalizowane są ciągi pieszo-rowerowe, z których 
niespodziewanie na trasę drogi może wyjść pieszy lub wyje-
chać rowerzysta. Dla porównania, ruch pociągów jest ciągle 
monitorowany, a przed dojazdem do przejazdów maszynista 
zgłasza dróżnikowi (strażnikowi przejazdu) lub poprzez sys-
tem elektroniczny informację o zbliżaniu się do skrzyżowa-
nia. Fakt ten sygnalizowany jest pozostałym uczestnikom 
ruchu przed pojawieniem się pociągu, co sprawia, że mogą 
oni odpowiednio dostosować swoje zachowanie. Pilot samo-
lotu posiada natomiast stałą kontrolę nad przebiegiem trasy 
i zbliżającymi się przeszkodami dzięki pokładowemu syste-
mowi zapobiegającemu zderzeniom statków powietrznych 
(TCAS). Przed lądowaniem pilot musi uzyskać od kontrolera 
pozwolenie na odbycie manewru. W ruchu samochodowym 
nie ma możliwości zorganizowania tak zaawansowanych 
procedur kontrolnych – aut jest po prostu za dużo – i w efek-
cie kierowca musi pozostawać czujnym, często musi przewi-
dywać też zachowania pozostałych uczestników ruchu w imię 
zasady „ograniczonego zaufania”.

Następną różnicą są procedury nakazujące kontrolę sta-
nu technicznego pojazdu przed każdą podróżą, zarówno 
w przypadku pociągów, jak i samolotów. Kto z nas spraw-
dza stan swojego samochodu – opon, hamulców – przed 
każdym wyruszeniem w podróż, np. codziennie do pracy? 
Najczęściej kontrolę taką przeprowadzamy raz w roku przy 
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okazji przeglądu technicznego lub przed wyruszeniem 
w dłuższą trasę. Wypadki mają jednak miejsce codziennie, 
nie tylko w przypadku dłuższych wyjazdów.

Kolejnym czynnikiem jest doświadczenie i przeszkole-
nie osoby kierującej danym środkiem transportu. Osoby 
kierujące samolotami czy pociągami są osobami profesjo-
nalnie przeszkolonymi do wykonywania swojego zawodu. 
Kierowcy samochodów wyjeżdżających na drogi są nato-
miast nierzadko osobami, które „jedynie” zdały mało wy-
magający egzamin na prawo jazdy i nie mają dostatecznego 
doświadczenia w prowadzeniu auta, szczególnie w nieprze-
widzianych czy stresujących sytuacjach. Co więcej, zawodo-
wi kierowcy/piloci mają regulowany czas pracy, istnieją 
ograniczenia nakazujące przerwy na odpoczynek. Na dro-
dze pojawiają się często osoby przemęczone, wracające do 
domu po długim dniu w pracy, w trakcie długiego powrotu 
z urlopu lub po przyjęciu. Dodatkowo pilot samolotu nie 
będzie raczej rozkojarzony dzwoniącym telefonem lub ab-
sorbującym, płaczącym dzieckiem, a wielu kierowców – 
owszem. W takich sytuacjach łatwo o pojawienie się błędu 
ludzkiego.

Jak zapewnić bezpieczeństwo?
Bezpieczeństwo na drodze uzależnione jest nie tylko od 
umiejętności i dyspozycji kierowcy, ale również od wystę-
pujących na drodze pojazdów. Przemysł motoryzacyjny 
prześciga się w opracowywaniu coraz to nowszych udo-
godnień zwiększających bezpieczeństwo kierowcy i pasa-
żerów. Początkowo były to pasy bezpieczeństwa, poduszki 
powietrzne oraz system ABS, pozwalające na zmniejszenie 
efektów lub uniknięcie kolizji. Również opony – element 
stanowiący połączenie pojazdu z nawierzchnią drogi – są 
ulepszane w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu jaz-
dy (np. wprowadzenie opon z bieżnikiem, opon zimowych 
oraz systemu pozwalającego na kontynuację jazdy z przebi-
tą oponą). Popularne i coraz bardziej dopracowane stają się 
także zaawansowane systemy bezpieczeństwa i wspierania 
kierowcy – ostrzeganie o pojawieniu się pojazdu w mar-
twym polu widzenia kierowcy, automatyczne hamowanie 
samochodu, gdy znajdzie się on zbyt blisko innego uczest-
nika ruchu, system kontroli pasa ruchu, system kontroli 
trakcji oraz poinformowanie kierowcy o obniżeniu ciśnienia 
w oponie. Są to przykładowe udogodnienia, które stają się 
podstawą w nowych samochodach, a niwelują efekty wy-
stąpienia podstawowych błędów ludzkich. 

Aby zmniejszyć liczbę punktów kolizji pojazd–pieszy, 
coraz więcej miast europejskich wprowadza ograniczenia 
lub nawet zakazy wjazdu aut do centrum. Centra mają być 
przyjazne pieszym i rowerzystom, którym podporządkowa-
na ma być infrastruktura. Tak dzieje się np. w Kopenhadze 
czy Brukseli. W 2019 roku w Madrycie nie będzie można 
przejechać autem główną ulicą Gran Via, a w tym samym 
roku w Oslo zostanie wprowadzony całkowity zakaz poru-
szania się samochodem po centrum. Trend ten bynajmniej 
nie omija Polski: we wrześniu 2017 roku w Poznaniu kolej-
ne ulice zostały wyłączone z ruchu, podobne ograniczenia 
można spotkać np. we Wrocławiu. Ograniczenia ruchu sa-

mochodowego w ścisłym centrum stolicy chce ponad poło-
wa warszawiaków. Urzędnicy starają się także promować 
zbiorową komunikację miejską, czy to poprzez wprowadza-
nie buspasów, czy poprzez kampanie społeczne. Wszystko 
to po to, by jak najmniej aut poruszało się po miejskich 
drogach, a co za tym idzie, by m.in. potencjalne kolizje sta-
ły się mniej prawdopodobne.

A jaka jest rola „drogowców” w zapewnianiu bezpie-
czeństwa? Już na etapie projektowania przebiegu drogi na-
leży zapewnić odpowiednie promienie łuków, wartości po-
chyleń podłużnych i poprzecznych, dostosowanych do pro-
jektowanej prędkości ruchu. Ponadto należy uwzględnić 
warunki widoczności, zarówno poprzez odpowiedni prze-
bieg łuków i prostych, w planie i w przekroju podłużnym, 
jak również poprzez zaprojektowanie otoczenia – barierek, 
ekranów i zieleni – tak, aby nie zasłonić kierowcy np. zbli-
żającego się skrzyżowania. Ciekawym ograniczeniem wyni-
kającym z przepisów [9] jest maksymalna długość odcinka 
prostego, która np. dla prędkości projektowej równej 
120 km/h wynosi 2 km. Skąd takie ograniczenie? Jego ce-
lem jest nie dopuszczenie do znużenia kierowcy monoton-
nym przebiegiem drogi. Wiąże się z tym pojęcie „highway 
hypnosis” (hipnoza autostradowa), według którego kierow-
ca na długich dystansach zaczyna prowadzić niejako „pod-
świadomie”, w trakcie gdy świadomy umysł wydaje się być 
skupiony na czym innym. W takim stanie kierowca auto-
matycznie wykonuje wszelkie manewry i jedzie prawidło-
wo, aż do wystąpienia sytuacji wymagającej natychmiasto-
wej reakcji. Wtedy bardzo często po kolizji osoba za nią 
odpowiedzialna twierdzi, że „zagapiła się”, „nie zauważy-
ła”, „nie wie, jak to się stało”. Aby zminimalizować wpływ 
tego efektu, dąży się do tego, by drogi składały się więc z jak 
największej liczby łuków oraz by otoczenie drogi było 
zmienne.

Co nas czeka w przyszłości?
Czy przyszłością są samochody autonomiczne, które zni-
welują wystąpienie błędów ludzkich jako przyczyny wystę-
powania wypadków? 23 marca 2016 roku weszła w życie 
zmiana przepisów konwencji wiedeńskiej o ruchu drogo-
wym [10], w ramach której systemy wspomagające kiero-
wanie pojazdem zostały dopuszczone, pod warunkiem że 
kierowca będzie mógł w każdej chwili wyłączyć takie syste-
my lub przejąć nad nimi kontrolę. Nie jest to jeszcze zgoda 
na stosowanie w pełni autonomicznych samochodów, ale 
przewidziane jest wprowadzenie kolejnych zmian tak, aby 
w przyszłości standardowe samochody zostały zastąpione 
przez nowsze – autonomiczne. Pamiętać jednak trzeba, że 
nie chodzi o stworzenie idealnego auta, a raczej – idealnego 
kierowcy.

Rozwój technologii postępujący w zawrotnym tempie 
stwarza niezliczone sposoby na poprawienie bezpieczeń-
stwa na drogach. Co jakiś czas świat obiega informacja 
o zastosowaniu kolejnego innowacyjnego rozwiązania, ma-
jącego na celu podniesienie bezpieczeństwa uczestników 
ruchu, np. w Stanach Zjednoczonych czy w Japonii istnieje 
droga, która poprzez system nacięć nawierzchni emituje 
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dźwięk znanej piosenki, gdy jadący po niej samochód ma 
odpowiednią prędkość. W momencie przekroczenia pręd-
kości droga zaczyna „fałszować”, co niejako zmusza kierow-
cę do przestrzegania przepisów.

Ciekawą alternatywą dla transportu jest także idea 
Hyperloop. Jest to projekt środka transportu pasażerskie-
go i towarowego finansowany przez Elona Muska – zało-
życiela przedsiębiorstw takich jak PayPal, SpaceX czy 
Tesla. Głównym jego założeniem jest stworzenie systemu 
szybkiego jak transport lotniczy, a zarazem taniego jak 
transport drogowy. Koncepcja ta polega na wybudowaniu 
specjalnych, szczelnych tuneli, w których ludzie porusza-
liby się w specjalnych pojazdach-kapsułach, na podobień-
stwo wagonu pociągu. W tunelu panowałoby obniżone 
ciśnienie w celu minimalizacji oporów powietrza, a kapsu-
ły poruszałyby się na zasadzie pasywnej kolei magnetycz-
nej, co eliminowałoby opory toczenia. Wszystko to po-
zwoliłoby osiągać prędkość dźwięku. Taka technologia 
miałaby mieć również zastosowanie na Marsie, gdzie do-
datkowo, ze względu na niską gęstość tamtejszej atmosfe-
ry (ok. 1% gęstości atmosfery ziemskiej), nie byłoby po-
trzeby budowania tunelów. 

W trakcie kolizji pieszy ma mniejsze szanse
Mimo że piesi w Polsce stanowią mniejszość (34,9%) 
ofiar śmiertelnych na drogach, to w przypadku kolizji 
niemal dwukrotnie wzrasta ryzyko śmierci, albowiem aż 
11,7% pieszych uczestniczących w wypadkach traci ży-
cie, w porównaniu do 6,8% kierujących pojazdami (dane 
za rok 2014). Około połowa wszystkich ofiar śmiertelnych 
wśród pieszych zmarła w wypadkach spowodowanych 
przez samych pieszych. Aż 86,7% wypadków spowodowa-
nych przez pieszych było skutkiem błędu ludzkiego – nie-
ostrożnego wejścia na jezdnię (np. przed nadjeżdżającym 
pojazdem lub zza przeszkody – 67,6% wszystkich zdarzeń; 
przekraczanie jezdni w niedozwolonym miejscu – 10,6%, 
wejście na jezdnię na czerwonym świetle – 8,6%). [8]

Jak wyeliminować czynnik ludzki? Piesi często są zapa-
trzeni np. w ekrany smartfonów i wychodzą na ulicę bez 
uprzedniego sprawdzenia, czy nie spowoduje to zagrożenia. 
Rozwiązanie początkowo wprowadzone w Holandii, w póź-
niejszym czasie również w podpoznańskim Zalasewie, ma 
na celu zapobiegnięcie takim przypadkom: przed wejściem 
na przejście zamontowano LED-owe linie świecące w kolo-
rze świateł dla pieszych. Linia ta widoczna jest przez osoby 
z opuszczoną głową, z twarzą wpatrzoną w telefon. 
„Nieuważni” piesi widzą więc mimo wszystko czerwone 
światło i wiedzą, że muszą się zatrzymać.

Za wypadki z udziałem pieszych nie odpowiadają prze-
cież jednak tylko oni sami. Kierowcy często nie zachowują 
należytej ostrożności przy przejściach dla pieszych. Istnieje 
wiele nowoczesnych rozwiązań służących wyeksponowaniu 
tych przejść. W ostatnim czasie w Polsce powstają aktywne 
przejścia dla pieszych. Jest to rozwiązanie wzbogacające stan-
dardowe przejście o sygnalizację świetlną. W momencie po-
dejścia pieszego do przejścia inteligentny system identyfika-
cji pieszego aktywuje punktowe elementy odblaskowe oraz 

lampy halogenowe. Zwiększa to uwagę kierowcy, ponieważ 
oświetlenie nie jest nieprzerwanie aktywne, a uruchamia się 
tylko w momencie obecności pieszego. Pracownia architek-
toniczna Umbrellium z Londynu w 2017 roku zaprezento-
wała również rozwiązanie inteligentnego przejścia dla pie-
szych: montowana w ulicy 22-metrowa interaktywna po-
wierzchnia wyświetli zebrę dopiero wtedy, gdy ktoś będzie 
chciał przejść na drugą stronę. System poszerzy ją, kiedy 
wykryje zwiększony ruch. Całość systemu monitorowana 
oraz zarządzana jest za pomocą kamer.

A co z rowerzystami?
Ścieżki rowerowe często znajdują się w miejscach nie-
oświetlonych, gdzie po zmroku nie widać zakrętów oraz 
przeszkód znajdujących się w pobliżu szlaku, jak również 
samych rowerzystów. Mimo że rowerzyści są narażeni na 
ponad 6 razy większe prawdopodobieństwo wypadku 
w terenie zabudowanym (a więc z reguły dobrze oświetlo-
nym), to jednak na terenie niezabudowanym ginie prawie 
połowa z nich [8]. Ciekawym rozwiązaniem polepszają-
cym bezpieczeństwo rowerzystów w terenie niezabudowa-
nym jest luminescencyjna ścieżka rowerowa. Wykonano 
już parę odcinków takiej ścieżki na świecie, a jeden z nich 
zrealizowany został w Polsce. Luminescencyjna ścieżka 
rowerowa została wykonana przez firmę Strabag w po-
bliżu Lidzbarka Warmińskiego. Technologia opracowana 
została przez TPA i polega na ładowaniu się znajdują-
cych się w nawierzchni luminoforów światłem dziennym 
i oddawaniu zgromadzonej energii po zmroku w formie 
światła. Tak wykonana ścieżka jest doskonale widoczna 
w nocy i zmniejsza ryzyko pojawienia się wypadków przy 
jednoczesnym braku konieczności instalacji sztucznego 
oświetlenia.

Czy bezpieczeństwo jest atrakcyjne?
Koniec końców dla wielu ludzi, przy wyborze nowego auta, 
jego nowoczesne systemy poprawy bezpieczeństwa są naj-
wyżej dodatkowym atutem obok dobrego silnika i pięknej 
linii (no i ceny). Nikt nie chciałby wydawać dużych pie-
niędzy na brzydkie auto choćby było naszpikowane nowo-
czesnymi systemami zwiększającymi bezpieczeństwo. Auto 
musi wyglądać atrakcyjnie, wiedzą o tym projektanci – naj-
pierw widzimy nadwozie, a potem patrzymy, co jest pod 
maską i jakie dodatkowe funkcje ma pojazd. I tak samo po-
winno być w innych dziedzinach, bezpieczeństwo powinno 
się ładnie „opakować”, by ludzie byli nim zainteresowani. 
Niektórzy rowerzyści nie jeżdżą w kaskach, bo podobno są 
niewygodne lub niszczą fryzurę (!). Z przysłowiową świecą 
w ręku można szukać pieszych poza terenem zabudowa-
nym w kamizelkach odblaskowych – no bo przecież, jak 
to wygląda? Żółte, bez kształtu, obciach. Alternatywą są 
elementy odblaskowe – paski zaciskowe, breloki, rozdawa-
ne za darmo przy wielu okazjach, a wciąż nie będące normą 
na drogach. Ponadto nie oszukumy się, jeden odblaskowy 
brelok o średnicy 5 cm na niewiele się zda, gdy jest zmrok, 
pada deszcz i kierowcę oślepiają światła aut jadących z na-
przeciwka.
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Może, gdyby znana marka odzieżowa wypuściła serię 
kasków rowerowych, to posiadanie ich byłoby dla konsu-
menta wartością samą w sobie, a ich wpływ na bezpieczeń-
stwo byłby „tylko” dodatkiem? Wszakże odkąd problem 
smogu w Polsce stał się głośny, powstało wiele firm produ-
kujących maski antysmogowe – ale nie takie zwykłe, białe, 
nieciekawe. Maski te mają przeróżne wzory i stają się atrak-
cyjnym, a nie tylko funkcjonalnym, elementem ubioru. 
Gdyby, w ramach promocji bezpieczeństwa pieszych na 
drogach, znany projektant zaprojektował serię pięknych 
kurtek z wszytymi odblaskami lub nową, niestandardową 
odsłonę kamizelek odblaskowych, takie rozwiązanie przy-
ciągnęłoby uwagę osób zainteresowanych formą, a nie je-
dynie poprawianiem bezpieczeństwa. A gdyby na dodatek 
pokazywałyby to piękne i znane modelki – efekt byłby jesz-
cze większy, gdyż wizerunek osób znanych wpływa na od-
biór produktu przez konsumenta [11].

Podobnie rzecz ma się w przypadku nowinek technicz-
nych poprawiających bezpieczeństwo. Informacja o takiej 
nowości rozprzestrzenia się po świecie za pośrednictwem 
mediów (szczególnie pomocne są też media społecznościo-
we), a okolica, w której wprowadzono dane rozwiązanie, 
zyskuje na atrakcyjności. Przykładem może być wspomnia-
na wcześniej luminescencyjna ścieżka rowerowa pod 
Lidzbarkiem Warmińskim, której wybudowanie nie tylko 
zwiększyło bezpieczeństwo rowerzystów, ale było też na 
tyle innowacyjne i atrakcyjne, że zainteresowało ludzi z ca-
łego świata. Wiele osób przyjeżdżało w okolicę tylko dlate-
go, że chcieli zobaczyć jak ścieżka świeci nocą.

z których wnioski posłużą do doskonalenia otaczającego 
nas świata.

Elementy poprawy bezpieczeństwa należy ponadto 
uatrakcyjniać tak, aby zwracały na siebie uwagę. Musi 
być to proces ciągły, a nie jednorazowa promocja, gdyż 
w przeciwnym wypadku będą tylko chwilową modą, któ-
ra przeminia. Żeby wypromować bezpieczeństwo, trzeba 
przede wszystkim sprawić, by było ono „sexy” – wtedy 
stanie się ono naprawdę pożądane i ludzie sami zechcą o nie 
zadbać.
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Podsumowanie
Człowiek niezmiennie popełnia te same błędy – należy 
więc stale dążyć do tego, by tworzyć coraz lepsze, zauto-
matyzowane systemy, które będą mogły zastąpić człowie-
ka. Człowieka, który zawsze będzie mógł być zmęczony, 
nieuważny, nierozważny. Kluczową rolę w procesie two-
rzenia tych systemów pełnić będzie – jak w każdym pro-
cesie rozwoju – nauka na błędach. Pomyłki i potknięcia 
nie powinny być traktowane jako porażki, ale jako lekcje, 

Fot. 1. Luminescencyjna ścieżka pod Lidzbarkiem Warmioskim wykonana przez firmę STRABAG
Źródło: zasoby własne TPA Sp. z o.o.
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Praca doktorska została napisana na Wydziale Inżynierii Lądowej w Po-
litechnice Krakowskiej pod kierunkiem dr hab. inż. Lidii Żakowskiej, 
profesora PK. Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. inż. Marianna  
Jacyna i dr hab. inż. Norbert Chamier-Gliszczyński, prof. Politechniki 
Koszalińskiej. Obrona odbyła się w dniu 19 października 2018 roku. 
Rada Wydziału Inżynierii Lądowej zatwierdziła stopień doktora i wyróż-
nienie pracy w dniu 21 listopada 2018 roku.

W pracy zostały przedstawione zagadnienia związane z dostępnoś cią 
transportową ze szczególnym uwzględnieniem publicznego transportu 
zbiorowego. Celem pracy było przeprowadzenie analizy dostępnoś ci 
transportowej z wykorzystaniem różnych modeli oraz zastosowanie jej 
jako narzędzia wspierającego proces podejmowania decyzji dotyczą-
cych usprawnień w systemie transportu publicznego i w lokalizacji 
obiektów usług publicznych i handlowych. 

Dla realizacji tego celu autorka pracy dokonała szerokiego przeglądu 
literatury z zakresu badań nad dostępnością transportową. Przegląd ten 
posłużył między innymi do identyfikacji czynników mających wpływ na 
poziom dostępności transportowej różnych celów podróży z wykorzysta-
niem publicznego transportu zbiorowego. W pracy przedstawiono rów-
nież polskie umocowanie koncepcji dostępności transportowej w doku-
mentach prawnych, strategicznych i rozwojowych. Ponadto, dokonano 
przeglądu istniejących metod modelowania dostępności transportowej 
na podstawie opisanych w literaturze modeli, a także zaprezentowano 
ocenę istniejących modeli dostępności pod kątem ich adaptacji do ce-
lów badawczych. 

W pracy zaproponowano model dostępności transportu publiczne-
go, dzięki któremu można określić poziom dostępności poszczególnych 
obszarów miasta, a poziom dostępności będzie objaśnieniem łatwości 
osiągania różnych celów podróży z wykorzystaniem transportu pu-
blicznego. Mając na uwadze fakt, iż najważniejszymi celami podróży 
z punktu widzenia podstawowych potrzeb użytkowników, są nie tylko te 
realizowane najczęściej, ale również te, które zapewniają poczucie bez-
pieczeństwa zdrowotnego, zdecydowano, że w analizach dostępności 
należy uwzględniać równolegle co najmniej następujące cele podróży: 
miejsca pracy, szkoły, punkty opieki zdrowotnej oraz obiekty handlowe 
(sklepy, targi). Pożądane jest również włączenie do analiz dostępności 
transportowej kwestii równego dostępu do systemu transportowego 
przez różne grupy użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem osób 
o ograniczonej mobilności. Stąd elementami zaproponowanego mode-
lu dostępności zostało 5 modeli cząstkowych: dostępność do miejsc 
pracy, edukacji, służby zdrowia, obiektów handlowych oraz dostępność 
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infrastruktury transportu publicznego pod kątem osób o ograniczonej 
mobilności. 

Pomimo tego, że każdy z opracowanych modeli cząstkowych, 
w zależności od celów analiz, może zostać przeprowadzony oddzielnie, 
a wyniki obliczeń każdego z nich są od siebie niezależne, zdecydowano 
się na zaproponowanie syntetycznego wskaźnika dostępności. Wskaź-
nik ten uzyskano za pomocą wielowymiarowej klasteryzacji metodą  
k-średnich, w oparciu o wyniki pięciu modeli cząstkowych, w wyniku 
czego każdemu rejonowi komunikacyjnemu przyporządkowano jedną 
z pięciu klas dostępności (w skali od „bardzo wysokiego poziomu do-
stępności” do „bardzo niskiego poziomu dostępności”). W zależności 
od celu analiz każdy model cząstkowy może zostać przeprowadzony od-
dzielnie, a wnioskowanie związane z planowaniem rozwoju miast może 
odbywać się z wykorzystaniem wyników modeli cząstkowych bądź mo-
delu syntetycznego.

Uzyskane wyniki posłużyły do weryfikacji przydatności modelu jako 
narzędzia wspomagającego proces podejmowania decyzji o rozwoju 
transportu publicznego czy lokalizowania nowych obiektów o charakte-
rze mieszkaniowym lub usługowym. Do tego celu autorka wykorzystała 
studium przypadku Krakowa. Modele cząstkowe zostały poddane kali-
bracji w oparciu o wyniki badań zachowań komunikacyjnych a wyniki 
modeli cząstkowych oraz modelu syntetycznego zostały zwizualizowane 
na mapach tematycznych. W celu weryfikacji możliwości wykorzysta-
nia analiz dostępności w procesie podejmowania decyzji o zmianach 
w systemie transportu czy też w lokalizacji nowych obiektów o cha-
rakterze usługowym, mieszkaniowym czy handlowym, przeprowadzono:
a) symulację zmiany w systemie transportowym, na podstawie której 

przeprowadzono analizę, w jaki sposób proponowana zmiana wpłynie 
na poziom dostępności transportowej różnych rejonów w mieście;

b) analizę wyników modeli cząstkowych oraz modelu dostępności całko-
witej wraz z określeniem rekomendacji na temat możliwych lokalizacji 
nowych obiektów oraz rozwoju systemu transportu publicznego.

Przeprowadzone analizy pozwoliły stwierdzić, że otrzymane za po-
mocą proponowanego modelu dostępności wyniki zobrazowane na 
mapie mogą służyć decydentom do pierwszej weryfikacji zasadności 
inwestycji w danym rejonie. Dalszym etapom podejmowania decyzji 
inwestycyjnych towarzyszyć będzie pogłębiona analiza dostępności 
gruntów o pożądanych cechach oraz analizy o charakterze prawnym, 
technicznym i ekonomicznym. 

Opracował: Wiesław Starowicz

Mgr inż. Sabina Puławska-Obiedowska – na podstawie rozprawy:  
Modelowanie dostępności miejskiego transportu zbiorowego


